
  
 

 
  

 

KKII  TTUUDDJJAA……   
ég advent van, amikor ez a 

cikk megjelenik. Ezek a napok 

mindenkinek a rohanásról szólnak. 

Boltból ki, boltból be. Mindenki fe-

jében gondolatok cikáznak, ajándé-

kok, ételek, kik jönnek, mikor jön-

nek. Hogy lesz ebből karácsony – 

tehetjük fel a kérdést?  

alán ugyanígy volt az első kará-

csonyon. Mária és József ugyan-

így gondolkodtak a problémáikon. 

Hogyan jutnak Betlehembe, mi lesz a 

gyermekkel, hogyan fog megszület-

ni, honnan lesz szállás? És még mil-

lió kérdés foglalkoztatta őket. Mi is 

így készülünk a karácsonyra: roha-

nunk, szaladunk, mindent el akarunk 

elintézni, mindent rendbe akarunk 

tenni. Talán a legnagyobb kérdés: 

hagyunk-e valamit az Úrnak? Enged-

jük e, hogy Ő is tegyen valamit a mi 

ünnepünkért? Megkérdezzük-e, hogy 

Ő mit szeretne? Végül is az Ő szüle-

tésnapja! Elgondolkodtam és arra 

jutottam, az ünnepünk akkor lesz 

igazán szép, ha engedjük, hogy Isten 

is hozzátegyen valamit. Nem min-

dent nekünk kell elintézni, nem csak 

mi vagyunk a világon. Isten talán 

legnagyobb ajándéka számunkra ka-

rácsonykor, hogy időt ad nekünk. 

Belép az időbe az időtlenségből, az 

Ő különleges világából a mi vilá-

gunkba érkezik. Isten tudni akarja, 

milyen az rohanni, szaladni, mindent 

fejben tartani, mindent kézben tarta-

ni, át akarja érezni mindennapjain-

kat. Adjunk neki mi is az időnkből! 

Ne sajnáljuk karácsony napjaiban az 

időt az imádságra, családunkra, sze-

retteinkre, ne sajnáljuk az időt a pi-

henésre, de olyan igazira! Ne csak 

arra, hogy aludjunk, hanem arra is, 

hogy elővegyünk egy régen poroso-

dó könyvet, társasjátékot, kártyát. Ne 

sajnáljuk az időnket a másik ember-
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re, engedjük, hogy mindenki kibe-

szélje magát nekünk, aki csak meglá-

togat minket. Hiszen őbennük Jézus-

sal találkozunk. Minden emberben a 

kis Jézus mosolyog ránk. Az ajándé-

kok, a meghittség már csak ráadás. 

égezetül álljon itt egy kis kará-

csonyi történet: 

Egyszer gyűlést tartottak az állatok. 

A róka azt kérdezte a mókustól: 

„Neked mit jelent a karácsony?” 

„Nekem egy fát szépséges fényekkel 

és sok ropogtatni való finomság-

gal!”, válaszolta. A róka azt mondta: 

„Nekem illatozó libapecsenyét je-

lent.” A medve félbeszakította: „Ne-

kem a karácsony hatalmas, finom 

kalácsot jelent.” A szarka folytatta: 

„Nekem ragyogó ékszereket és fény-

lő csecsebecséket.” Megszólalt az 

ökör is: „A pezsgő teszi a kará-

csonyt!” A szamár felháborodva 

szólt közbe: „Miket beszélsz ökör? A 

karácsonyban a kis Jézus a legfonto-

sabb! Elfeledkeztél Róla?” „Az em-

berek is tudják ezt?”, 

kérdezte lehajtott fejjel az ökör? 

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!  
András atya 
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ANGELUS SILESIUS: 
Karácsonyi párversek 

 

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet, 

Hogy széna-szalma én már soha ne legyek. 

 

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog! 

Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok. 

 

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet, 

S a porszem képtelen felfogni az eget? 

 

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed: 

Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg. 

 

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne, 

Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne. 

 

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, 

Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben. 
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APAI SZÍVVEL AKAROM SZERETNI A CSALÁDOKAT  
Részletek Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK családreferens 

püspöke december 8-i körleveléből. 
Ferenc pápa egy évvel ezelőtt, ezen a 

napon hirdette meg a Szent József 

Évet abból az alkalomból, hogy előd-

je, IX. Pius pápa, 1870-ben Szent 

Józsefet ünnepélyesen az Egyház vé-

dőszentjévé nyilvánította. (…) 

A Szent József Év a mai nappal for-

málisan lezárul, de a tovább folyta-

tódó Amoris laetitia Családévben 

számítunk Szent József közbenjárá-

sára, és a következőkben is fontos-

nak tartjuk, hogy kiemeljük az apák 

(édesapák, nevelő apák, sőt a lelki 

apák/ atyák) szerepét. Az apa a csa-

ládban most azért is különösen jelen-

tős személy, mert a vírus sajnos még 

mindig jelen van a mindennapjaink-

ban, és családjainknak időnként zár-

tabb életet kell élniük. Nagy szükség 

van a biztonságot adó, bátorító, kez-

deményező és szeretni tudó apákra. 

Tavaly ilyenkor még nem gondoltuk, 

hogy lesz a járványnak harmadik és 

negyedik hulláma. Azonban ez sem 

tudta megakadályozni, hogy munka-

társaimmal – akiknek ezúton is kö-

szönettel tartozom az első próbára 

tevő év munkájáért –, minél több 

családpasztorációs programot szer-

vezzünk. (…) 

Az élet, a házasság és a család véd-

elme ma egyre komolyabb kihívások 

elé állít bennünket. A férfi és a nő 

biológiai neme, társadalmi szerepük, 

a család egyre gyakrabban válnak 

támadás célpontjává. Egyesek két-

ségbe vonják a hagyományos bibliai 

értékeinket és az egyház tanítását a 

családdal kapcsolatban. Többször 

halljuk azt is, hogy a házasság és a 

család intézménye válságban van. 

Valójában nem a házasság és a bibli-

ai ihletésű család, hanem az ember 

van válságban, és az a társadalom 

kerül válságba, amelyik nem ismeri 

fel a házasság és a család értékét, el-

feledkezik annak eredeti értelméről. 

A katolikus egyház tanítása szerint a 

házasság nem civilizációs képződ-

mény, amely létrejött, amikor az em-

ber fejlődése során szükség volt rá, 

és amely aztán idővel eltűnik, amikor 

már nem lesz rá szükség. A házasság 

nem gyermeke, hanem szülője a civi-

lizációnak. Amint Ferenc pápa fo-

galmazta meg ezt egy általános ki-

hallgatáson: „A férfi és a nő hitvesi-

családi közösség a generatív nyelv-

tan, mondhatni az aranykötelék… 

Isten nem egy öncélú meghittség 

gondozását bízta a családra, hanem a 

világ otthonossá tételének izgalmas 

tervét. A család áll e megmentő vi-

lágkultúra kezdeténél és alapjánál, 

mely megment minket oly sokféle 

támadástól, rombolástól, gyarmatosí-

tástól, mint amilyen a pénzé vagy a 

világot nagymértékben fenyegető 

ideológiáké. A család szolgál alapul 

ahhoz, hogy megvédjük magunkat! 

(Általános kihallgatás, katekézis, 

Szent Péter tér, 2015. szeptember 

16.) 
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Továbbra is valljuk, amit a Teremtés 

könyve világossá tesz: minden élet 

forrása Isten, az emberi élet kiemel-

kedő érték, mert Isten képmását hor-

dozza magán. Az ember élete a fo-

gantatás pillanatától kincs, amit vé-

deni kell. (…) 

Most az Amoris laetitia Csalá-

dévben, Szent József további pártfo-

gását kérve újból a szívünk táblájára 

akarjuk írni, hogy a férfi és a nő sze-

retetszövetsége, és az ebből fakadó 

család társadalmi és egyházi létünk 

alapsejtje, ami nem cserélhető fel 

semmivel! Hitünknek ezt a tanítását 

szelíden, agresszivitás nélkül, senkit 

meg nem bántva, de merjük továbbra 

is bátran megvallani, képviselni, ta-

nítani, és főként saját életpéldánkkal 

megmutatni. 

Leginkább fiataljaink elé kell hiteles 

példákat állítanunk, mert ők a legér-

zékenyebbek, legbefolyásolhatóbbak 

a különféle ideológiák és eszmei 

áramlatok által. Éppen ezért az igazi 

értékek befogadására is ők a legnyi-

tottabbak. Merjük idézni fiataljaink-

nak Ferenc pápa szavait: „Kedves 

fiatalok, ne engedjétek, hogy ifjúsá-

gotokat arra használják fel, hogy a 

felszínes életet népszerűsítsék, mely 

összekeveri a szépséget a külsősé-

gekkel!” (Christus vivit szinódus 

utáni apostoli buzdítás, 183. pont, 

2019. március 25.) 

Kedves Magyar Családok! 

Családreferens püspökként szeret-

ném megerősíteni, hogy Szent József 

segítségét kérve, én is apai szívvel, 

egy lelki atya szívével akarok mellet-

tetek állni a következő évben is, vár-

va az egyre szabadabb, személyes 

találkozás lehetőségeit. 

Köszönöm a kitartásotokat, egész 

éves hűségeteket a nehéz helyzetek-

ben! Őszintén együtt érzek azokkal a 

családokkal, akik elvesztették szeret-

teiket a járvány során. Osztozom ve-

lük fájdalmukban. 

Most, adventben a Szeplőtelenül Fo-

gantatott Szűz pártfogását kérve 

imádkozom értetek. Szeretném a szí-

vetekbe helyezni, hogy az Egyház-

nak, mint egy nagy családnak va-

gyunk a tagjai, amely nemcsak Isten 

rólunk elgondolt szeretettörvényét 

hirdeti, hanem mellettetek áll annak 

megvalósításában. 

Adventi készülődésünk hozza el csa-

ládjainkba a karácsony igazi örömét! 

 
Marton Zsolt váci megyéspüspök, 

az MKPK Családbizottságának elnöke 
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Hullámzó fehér kalaptenger a Hősök terén  
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Statio Orbis ünnepi szentmise a 

Szentatyával 

 

Nehéz szavakba önteni, milyen érzés volt részt venni ezen az ünnepélyes, lé-

lekemelő, ám embert próbáló és profin megszervezett, különleges eseményen. 

Címszavakban: sok-sok próba, fáradozás, öröm és nehézség, jókedv és lelkes 

énekesek, csillogó szemek, fényes hangzás, hihetetlen erő, kegyelem és Jézus 

Krisztus tapintható jelenléte. 

A kórus – több, mint kétezren – 

határon innen és túl szolgáló egy-

házi énekkarokból szerveződött. 

Szívmelengető volt, és mi, gödöl-

lőiek igazán büszkén álltunk a kó-

rus emelvényen azokban a pillana-

tokban, amikor a pápa-mobil elin-

dult a Szépművészeti Múzeumtól, 

hiszen éppen akkor kezdtük énekelni 

Ács Dávid, nagyszerű és mindvégig 

mindannyiunkat lelkesítő karnagy-kántorunk Világ, borulj térdre megváltód 

előtt c. énekét. Majd, amikor az áldást osztó Szentatya az oltár elé érkezett, 

akkor zendült föl a férfiak kórusa: Tu es Petrus – Liszt: Az egyház alapítása c. 

művének kezdő sora. Hihetetlen erő volt benne! Nem kétséges, hogy ezt mind 

a Szentlélek szervezte így. Mint ahogy azt is, hogy lelkes kórusunk mindössze 

néhány méterre állhatott a miséző Ferenc pápától. 

Különösen megérintett a látvány, ahogy az atyák gyönyörű ünnepi ruhában 

hosszú sorokban vonultak fel az oltárhoz a szentmise kezdetén, vagy ahogy 

több ezer ember áhítattal, csendben imádkozott azon a téren, ahol nap mint 

nap részesei vagyunk a zsúfolt, siető, idegtépő forgalomnak, zajnak - minderre 

csak a bekapcsolva felejtett közlekedési lámpák emlékeztettek azokban a pil-

lanatokban...:-) Valóban megszentelt térré változott a Hősök tere! Azóta vala-

hányszor arra visz az utam, elmosolyodok és valamiféle igazán jó érzés tölt el. 
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Hálás szívvel gondolok vissza, milyen kiváló karnagyok vezényletével éne-

kelhettünk! Csak néhány nevet említenék: Medveczky Ádám, Ménesi Ger-

gely, Szebellédi Valéria, Sapszon Ferenc. Erre az alkalomra Marco Frisina is 

eljött Olaszországból, hogy saját műveit vezényelje. 

Számomra volt még egy különleges személyes megtapasztalás, ami nagyon 

elgondolkodtatott: mindannyian, akik ott lehettünk – szervezők, résztvevők, 

kórustagok – mind nagy élménynek és életünk fontos pillanatának tartjuk, 

szívvel-lélekkel, lelkesen készültünk és voltunk jelen, hiszen jön Ferenc pápa! 

Vajon hányszor gondolunk bele egy-egy szentmisére indulva, hogy most az 

Úr Jézushoz megyünk, Ő vár bennünket a templomban, a szentáldozásban Ve-

le fogunk találkozni, a Megváltóval és általa a teremtő Istennel?! 

Mindannyian, akik időt, energiát és hangot nem kímélve belevágtunk ebbe a 

szép feladatba, ajándékba kaptuk az egység megélését és valami olyan zenei 

élményt, ami kicsit előíze volt a nagy mennyei kórusnak. Köszönjük, Atyánk! 

Monori Éva 

A pápai mise itt megtekinthető: 

https://www.youtube.com/watch?v=JTxVN7xW_nM 

A képek a kóruspróbákon és a szentmise előtt készültek. 

Elsőáldozás  
Mint már korábban beszámoltunk róla, idén októberben került sor a gyerme-

kek elsőáldozására. A világjárvány jelentősen rányomta bélyegét a készületre. 

Hosszú hónapokon keresztül csak online kaptak feladatokat a gyerekek, mert a 

plébánián nem lehetett találkozni. Az elmúlt tanév végén néhány alkalommal 

ismét együtt voltunk és próbáltuk behozni a lemaradásokat. Az idei tanév 

szeptembere már nagyon komoly készülettel telt és igazán szép ünnepünk volt 

október 17-én, amikor 36 gyermek végre találkozhatott Jézussal az Eucharisz-

tiában.  

Ezt írták: 

„Nagyon jó volt elsőáldozni. Jézus testét, amikor magamhoz vettem, bizserge-

tő érzés volt. Szerintem, akik még nem elsőáldoztak, jelentkezzenek valahová, 

mert nagyon jó. Persze én ezt nem mondhatom, mert az én iskolámban volt 

erre lehetőség.„  T. Lilla 
 

„Az elsőáldozás nekem egy olyan érzés volt, hogy az Úr a szívemben örökké 

él. Bátorságot, nagyhitűséget, erősséget adott.” T. Berci 
 

 „Bennem, ami leginkább megmaradt, az az, amikor odaállok a pap elé, hogy 

életemben először magamhoz vegyem Jézust. Egy picit remeg a jobb kezem, 

amikor nyúlok a tenyeremben lévő Eucharisztiáért. Miután leülök a helyemre, 

azt érzem, hogy nem tudom elhinni, hogy én már igazi elsőáldozó vagyok. 

Nagyon sokat segített a felkészülésben a kezesem és a tanító nénik, hogy az 
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iskolában nap mint nap a szeretetre nevelnek. Sokat segített még anya és apa, 

és még aki a legfontosabb, Jézus, Isten fia.” M. Hanna 

Leendő elsőáldozók befogadása  
Az elsőáldozásra készülő gyermekek befogadása 2021. november 28-án, ad-

vent első vasárnapján volt templomunkban. A hatvankét elsőáldozásra készülő 

gyermek közül sajnos csak negyvennyolcan lehettek jelen. A többiek vagy be-

tegek voltak vagy a járvány miatt karanténba kerültek. Azok, akik nem tudtak 

részt venni ezen a liturgián, a nagyböjti időben lesznek befogadva. 

A gyermekek közül hatan a keresztség szentségének vételére is készülnek. 

Kérjük az egyházközség tagjait, hogy imáikban kísérjék a jelölteket, hogy hű-

ségesen kitartsanak a készület során a szentmisére és hittanra járásban, hogy 

jövő ősszel valamennyien részesüljenek az Eucharisztia szentségében. 

A befogadás szertartása az őskeresztény hagyományokhoz nyúlik vissza. A 

kezes vállalja, hogy segíti a katekument, hittanulót a szentségek vételéhez ve-

zető úton. Köszönjük a kezeseknek, hogy vállalták a gyermekek kísérését a 

készület során! 

A gyerekeknek igét kellett választani, mely mottóul szolgál a készület ideje 

alatt. Többen a szentmisén fel is olvasták, hogy mely igét és miért választot-

ták. Íme közülük három: 

 

Szabó Katalin: 

„Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel.” (Gal 6, 10) 

Azért választottam ezt az igét, mert szeretnék Jézushoz közelebb kerülni ezzel 

az igével. Szeretnék sok jót tenni a családtagjaimmal, barátaimmal, osztálytár-

saimmal. Kérem ebben Jézus segítségét. 

 

Bodnár Ágoston: 

„Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki 

sziklára építette a házát.”(Mt 7, 27) 

Azért választottam ezt az igét, mert minden nap keresnünk kell Isten akaratát 

és az Ő akarata szerint kell éljünk. Az üdvösséget az nyeri el, aki tettekre vált-

ja a tanítást. 

 

Olenyik Ákos: 

„Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól töb-

bet kérnek is számon.” (Lk 12, 32-48) 

Tudom, hogy sokat kaptam Istentől, életemet, képességeimet, és ami a legfon-

tosabb, Isten gyermeke vagyok, keresztény lehetek. Azért imádkozom, hogy 

tudjak sokat visszaadni Neki a rám bízottakból és embertársaimnak szeretet-

ből. 



Fény és Forrás   2021. KARÁCSONY 

   9 
 

  

Együtt dolgoztunk  
Az adventi templomtakarításra idén egy szombati nap verőfényes délelőttjén 

két időintervallumban lehetett jönni. Számtalan részfeladatot lehetett vállalni, 

és szép számmal gyűltek össze egyházközségünk tagjai, akik szerették volna 

megtisztítani templomunkat az ünnep előtt. 

A lelkes takarítók és kertészkedők, élükön Pici atyával, boldogan végezték 

feladatukat a gyönyörű napsütésben, amellyel 

az Úr megajándékozott bennünket! Jó volt 

látni a sok szorgos kezet, ahogyan sertepertél-

ve tisztították a templom minden kis zegét-

zugát. Elérték a legkisebb réseket is, hogy a 

sártól, portól, kosztól, száraz levelektől meg-

szabadítsák a templomot. Lelkesek voltak a 

kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, és oda-

adó munkájuknak köszönhetően tisztább lett a 

templomunk, méltón a közelgő ünnephez. 

Most már a híveken a sor, hogy az ünnepi ké-

szület során lelküket is megtisztítva készülje-

nek karácsonyra.  

Köszönjük minden kedves résztvevőnek a 

munkáját! 

-A- 

Jézus Krisztus, a mindenség királya  
Gondolatok a vasárnapi szentbeszéd alapján 
 

Mit jelent Jézus királysága? A litur-

giában gyakran felbukkan Jézus cso-

dálatos kenyérszaporítása. Amikor öt 

kenyérrel és két hallal megetet, jólla-

kat, az emberek azt mondják, nekünk 

olyan király kell, aki minden jóval 

ellát. 

Azon a napon, mikor Jézust a min-

denség királyaként ünnepeljük, Pilá-

tus kétszer is kijelenti: „Tehát király 

vagy!” Az emberek ma is tudni akar-

ják, ki az a király, akit követünk, aki 

miatt most itt vagyunk a templom-

ban. Ő másfajta király, mint akire 

számítottak. Olyan, aki ma is nekünk 

adja önmagát. A templomban táplál, 

itt kézzelfogható a jelenléte, de hogy 

a hétköznapokban is jelen legyen 

köztünk, az már rajtunk is múlik, a 

mi hozzáállásunkon, a mi készségün-

kön. Akkor is velünk kell lennie, mi-

kor a családunkat gondozzuk, a mun-

kában, az iskolában, amikor feladat 

van.  

A te életedben hogyan nyilvánul 

meg, hogy Krisztus a mindenség ki-

rálya? Te mindent oda tudsz-e adni 

ennek a királynak? Sajnos mi belebe-

tonozzuk magunkat a szokásainkba, 

bűneinkbe. De Ő olyan király, aki 
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megszabadít, Ő a szabadságot hozza 

el. Ő szeret és Ő az alfa és az omega. 

Ezzel a tudattal készüljünk az előt-

tünk álló adventi időszakra és várjuk 

karácsonykor ennek a szabadító ki-

rálynak a születését, illetve a máso-

dik eljövetelét!  

Simon Erika 

 

Adventünk 2021-ben  
Ebben az évben az adventi hajnali misék fél 7-kor kezdődtek és a szentmisék 

után, a járványhelyzet miatt, nem volt agapé. A gyermekek azonban kaptak 

előre csomagolt reggelit és innivalót. Az adventi triduumot Miklós Zalán atya 

tartotta advent 3. hetében három hajnali szentmisén. 
 

Roráték  
 

Az adventi úton Keresztelő Szent Já-

nos, Zakariás főpap fia, az Ószövet-

ség utolsó prófétája indít el bennün-

ket – hallottuk az adventi homíliában. 

Keresztelő nem illik bele a papokról 

akkoriban alkotott képbe. Mosdatlan, 

bozontos hajával, sáskával és vad-

mézzel táplálkozva, a pusztában ván-

dorolva, szőrruhában inkább egy haj-

léktalanra emlékeztet. Ha a nagy bib-

liai személyiségekre gondolunk, mint 

Ábrahám, Mózes, Illés, az Ő esetük-

ben Isten csöndben, némán, szótlanul 

jelenik meg. Mennyire különbözik ez 

a mai világ harsogó, villódzó figye-

lemfelkeltésétől! A gonosz minden 

széppel és jóval kecsegtet, úgy tudja 

a kísértéseket csomagolni, hogy el-

hisszük, hogy az jó. „Eljött János. 

Nem eszik, és nem iszik, azt mondják 

rá: Ördöge van. Eljött az Emberfia. 

Eszik-iszik, és azt mondják rá: Lám, 

a falánk, borissza ember, a vámosok 

és a bűnösök barátja!” Látjuk, hogy 

az akkori embernek nem jó ez sem, 

meg az sem. De a mai embernek sem 

könnyű feladat eligazodni és ki-

egyengetni a göröngyös utakat. Fon-

tos megértenünk, hogy Jézus törté-

nelmi személyiség, aki ma is él és 

segít nekünk kiegyenesíteni, ami 

görbe.  

Az adventi hajnali misék elcsendese-

désre hívnak. Istennek hála, hogy 

vannak papjaink, akik szolgálatukkal 

segítenek nekünk, hogy minden na-

punkat Jézussal, az élő kenyérrel 

kezdhetjük! Lelki támogatást kapunk 

a reggelente kis kosárban odakészí-

tett papírszalagok által is, melyek 

lelki emberektől vett idézetekkel mu-

tatnak rá, mit is jelent kereszténynek 

lenni. Istennek hála, hogy sokan va-

gyunk! Nagy öröm látni a számos 

fiatalt, gyereket, a lelkesen szolgáló 

kis ministráns fiúkat és kislányokat 

is. Papjaink arra biztatnak, hogy ne 

elégedjünk meg azzal, hogy itt va-

gyunk a templomban. Legyünk mi is 

Keresztelő Jánosok, vonuljunk el a 

magunk pusztájába, a sivatagba, és 

ott a semmiben találjunk rá Istenre, 

hogy legyen személyes kapcsolatunk 

Istennel, és aztán ebből a kapcsolat-
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ból táplálkozva vigyük el a reményt 

az embereknek, akik talán nem tud-

ják, hogy Isten az Ő életükben is ott 

van, akik talán nem is hisznek benne, 

és tegyünk tanúságot az Ő végtelen 

szeretetéről! Ezzel a lelkülettel ké-

szüljünk a betlehemi kisded születé-

sére!  

Simon Erika 

 

Adventi lelkigyakorlat  

Az idei adventi lelkigyakorlatot Mik-

lós Zalán Árpád atya tartotta három 

reggeli szentmisén, december 15-én, 

16-án és 17-én. Tanításában arra biz-

tatott minket, hogy szakítsunk ki a 

napunkból egy időszakot, csendesed-

jünk el és helyezzük magunkat Isten 

jelenlétébe. Isten kisöpri lelkünkből a 

bűnöket, a rossz szokásainkat, hibá-

inkat, kiegyenesíti, ami görbe, és 

megszabadít bennünket, hogy tiszta 

szívvel és lélekkel várjuk Jézus 

Krisztus eljövetelét. Ha én rendben 

vagyok, akkor a világ is rendben lesz 

körülöttem, és csak ezután tudok úgy 

fordulni embertársaim felé, hogy ők 

is megtapasztalják az élő Isten gond-

viselését, szeretetét. Óvakodjunk 

azonban attól, hogy ezt a sorrendet 

felcseréljük, mert akkor ez nem fog 

jól működni!  

Arra hívott meg minket, hogy a világ 

csillogása, harsogása, felszínessége 

ne terelje el figyelmünket a valódi 

ünnepről, Jézus Krisztus születéséről, 

amit a világ igyekszik mindenféle 

módon elfedni. A legnagyobb aján-

dék Ő maga. Merjük az idén megval-

lani, hogy mi ezt az ajándékot ünne-

peljük! És ne csak a templomban és a 

hozzánk hasonló emberek körében, 

hanem karácsony szent estéjén mer-

jük az otthonunkat is egy kis temp-

lommá varázsolni, és minden család-

tagunknak Őt ajándékozni! Valljuk 

meg szeretteinknek, hogy miért fon-

tosak számunkra, hogy milyen érté-

kesek! Hiszen Isten szemében min-

den ember annyira értékes, hogy ha 

én lennék az egyetlen ember, Ő ak-

kor is meghalt volna értem.  

Egyházközségünk minden tagjának 

és szeretteinek azt kívánom, hogy 

karácsonykor szívükben szülessen 

meg Jézus Krisztus, és ott – az atya 

szavait idézve – ne csak egy ideigle-

nes albérletben húzza meg magát, 

hanem örök otthonra találjon!  

    Simon Erika 
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Dsida Jenő  
Itt van a szép karácsony 
Itt van a szép, víg karácsony, 

Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi fínom csemege! 

Kicsi szíved remeg-e? 

 

Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet: 

Kis Jézuska született. 

 

Jó gyermekek mind örülnek, 

kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhitat 

minden szívet átitat. 

 

Pásztorjátszók be-bejönnek 

és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 

de énekük csudaszép. 

 

Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska született! 

december 25. Karácsony, Jézus Krisztus születése  

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,  

mert Isten volt az Ige  

december 26. Szent Család vasárnapja  

Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?  

december 27. Szent János apostol és evangélista (100 körül) 

Látta és hitt 

december 28. Aprószentek 

Egyiptomból hívtam az én fiamat.  

január 1. Újév, Szűz Mária, Isten anyja 

Mária pedig szívébe véste szavaikat. 

január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenése  
Láttuk csillagát napkeleten. 

http://igenaptar.katolikus.hu/2017/nap/index2016.php?holnap=2016-12-27
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A napkeleti bölcsek személyében az egész földkerekség hódol az Úr előtt. Jé-

zus nemcsak a zsidóknak mutatkozik meg, hanem minden népnek, minden 

pogány népnek. Ezen a napon, illetve ehhez az ünnephez kapcsolódva végzi 

az Egyház a vízszentelés szertartását is, mert régen Krisztus megkeresztelke-

dését is ezen a napon ünnepelték. A keleti egyházakban ezt az ünnepet na-

gyobb hangsúllyal ünneplik meg, mint a karácsonyt.  

január 9. Urunk megkeresztelkedése 

Én csak vízzel keresztellek titeket. 

Keresztelő János megkereszteli Isten egyszülött fiát a Jordán vizében. Ezzel 

indul Jézus nyilvános működése, hogy megmutassa Isten szerető jóságát min-

den ember iránt. Jézus megkeresztelkedésének ünnepével fejeződik be a kará-

csonyi idő. 

Az Isten várótermében lenni  
November 13-án egy hirtelen rosszullét folytán alsó végtagbénulással kórház-

ba kerültem. 

Egy fertőzés miatt gyulladás keletkezett a gerincvelőmben, és az ingerület ve-

zetését biztosító myelinhüvelyek is megsérültek. Egyik lábam sem mozgott, és 

az érzékelés is megszűnt. Egy hónapos kiküldetés után, november 8-án tért 

haza Laci, a férjem Laoszból, ahol oktatás-fejlesztési megbízatása volt. Csak 

egy hétig tudtam annak örülni, hogy újra együtt éljük az életünket. Most per-

sze minden egészségügyi intézményben látogatási tilalom van... 

Több mint 3 hetet töltöttem a kistarcsai Flór Ferenc kórházban. 3 féle komoly 

kezelést kaptam. 3 alkalommal jött el hozzám lelkipásztor, és hozta el nekem 

Jézust. Az első alkalommal Pici atya érkezett. Rettentően régen végeztem 

szentgyónást. Halogattam. Úgy látszik, ha én nem megyek, akkor maga az Úr-

isten felkeres, és eljön hozzám. A kórházban több kis őrangyalom volt, aki ott 

dolgozik. Többször benéztek hozzám. Köztük közösségünkből Pál Ági. Ha-

talmas gondviselés vett és vesz körül. A kórházban lett volna alkalmam elkap-

ni a vírust, mégsem kaptam el. Így zavartalanul végig tudták vinni a 3 keze-

lést. Közben néhány izmot el tudtam kezdeni mozgatni a lábamban. Az első 

ilyen moccanások valóban igazi örömöt jelentenek! 

A kezelések végeztével helyet kaptam Budakeszire az Országos Rehabilitációs 

Intézetbe. Nagyon professzionális fejlesztést kapok itt, de a betegség jellegé-

ből adódóan valószínűleg nagyon hosszú időt fogok itt tölteni. Kaptam viszont 

karácsonyi szünetet. Hazamehetek 2 hétre. 37 nap látogatási tilalom után vég-

re újra Lacival lehetek, ami a legnagyobb ajándék egy ilyen időszak közben. A 

nehezített körülmények ellenére igyekszem én is ajándék lenni számára. A lé-

nyeg, hogy együtt várhatjuk a Megváltót, aki a világ szemében kevésbé pom-

pás hajlékokhoz is bekopogtat... 

Márkus Dóri 
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Feleségemmel, Dórival idén nyáron ünnepeltük 10 éves házassági évfordulón-

kat. Az elmúlt évekért hálásak vagyunk a Jóistennek, sok örömöt és áldást 

kaptunk, de életünkben voltak nehézségek is, amiket közösen, Istenbe kapasz-

kodva mindig el tudtunk fogadni. Az elmúlt időszakban azt éreztem, hogy ke-

vésbé tudom meghallani Isten szavát, igazából nem is akartam rá figyelni, 

éreztem vele kapcsolatban egy csalódottságot, amiért hallgat, és nem látom a 

jeleket. Ezt az időszakot lelki aszályként éltem meg. Éreztem, hogy változtat-

nom kellene, beszélnem Istenhez, imádkoznom, időt szánni rá, de nem ment. 

Éreztem, hogy hív a természetbe, hogy kikerüljek a mindennapos zajból, és 

vele lehessek, meghalljam, amit mondani akar, de nem sikerült kiszakadnom a 

napi teendőkből, sodródtam tovább a megszokott ritmusban. 

Lehetőségem adódott egy hónapra Laoszba utazni a helyi felsőoktatási intéz-

ménnyel közös oktatási-fejlesztési feladatok miatt. Az utazást nehezítette, 

hogy Laoszba érkezésemkor 14 nap kötelező karantén kezdődött egy kis szál-

lodai szobában, amit nem hagyhattam el egyszer sem. A karanténban töltött 

idő életem egyik legerősebb Isten-élményét adta nekem, amire, bár nagyon 

vágytam, nem számítottam. Minden azzal kezdődött, hogy megpróbáltam 

imádkozni, de nagyon nehezen ment. Elkezdtem a rózsafüzért, de vagy elalud-

tam, vagy megzavart benne valami. Azt éreztem, hogy a sátán támadása erő-

sebben hat rám, és nem tudok elmenekülni. Kerestem Istent, szóltam hozzá, 

hogy segítsen az imában. A karantén alatt Merlin R. Carothers „A börtöntől a 

dicsőítésig” könyvét olvastam, amely arra buzdított, hogy mindenért adjak há-

lát, dicsőítsem Istent akkor is, ha nehéz helyzetben vagyok, és adjak hálát a 

fájdalmas dolgokért, nehézségekért, bánataimért. Köszönjek meg neki min-

dent, ami történt az életemben, akkor is, ha fájdalmas volt. Az olvasást köve-

tően általában dicsőítő zenéket hallgattam, amelyek mindig erőt adnak nekem. 

Az egyik napon úgy éreztem, meg kell tennem nekem is azt, amit a könyv író-

ja tett. Nehezen, de elkezdtem Istennek megköszönni életem pillanatait. A jó-

kat és a rosszakat is. Ki tudtam hangosan mondani neki, hogy hálás vagyok 

minden történésért, ami feleségemmel, Dórival közösen ért minket, akár 

örömteli, akár fájdalmas volt. Jól esett szólnom Istenhez! 

A karantén még tartott, amikor egyik nap ebéd közben, dicsőítő zenét hallgat-

va, az Isten megérintett és szólt hozzám. Nem szoktam sírni, de abban a pilla-

natban ömlöttek a könnyeim, nem tudtam kontrollálni. Ennyire erősen nagyon 

régen éreztem, hogy az Úr mellettem áll és szeret. Egy pillanat alatt megláttam 

azokat a bűnöket, amiket le kellett tennem, amelyek gátoltak a Vele való kap-

csolatban. Azt éreztem, hogy a hátam mögött egy kőtorony épül fel, és őrként 

védelmez. Ez a kép eszembe szokott jutni a mai napig. A szívemben azt az 

üzenetet hallottam, hogy az életem nem lehet ugyanolyan, ha hazatérek. Vál-

toztatnom kell! Annyira erős találkozást éltem át, amelyet hosszú ideje nem 

tapasztaltam, amire nagyon rég óta vágytam. Az Isten az otthonomtól tízezer 

kilométerre hívott el, Laoszba, egy buddhizmust és animizmust gyakorló nép 
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közé, egy hotelszobába, hogy végre észrevegyem, mennyire akar szeretni. Ez 

a felismerés megdöbbentő volt számomra. Azt éreztem, hogy a pusztában va-

gyok, ahol az Úr szólt hozzám.  

Megfogadtam, hogy amint hazaérek, elmegyek gyónni, és törekedni fogok az 

aktív egyéni és házastársi imaéletre. Dórinak mondtam is telefonban, hogy az 

életünk nem lehet majd ugyanolyan, ha hazaérek, az Úr ezt üzente. 

Hazaérkezésem után elhatároztam, hogy elmegyek gyónni, hogy valóban el-

kezdődjön a változás. Négy nap eltelt, de mindig közbejött valami, végül pén-

teki napon eljutottam gyónni, utána pedig szentmisére is tudtam maradni. Hála 

volt a szívemben. Másnap, szombaton délután, feleségem egy hirtelen rosszul-

létet követően, deréktól lefelé lebénult, mentő szállította a kórházba. Nem tér-

tem magamhoz. Erre nem számítottunk. Egy hónapig nem találkoztunk, majd 

5 napra rá kórházba került. Jelenleg több, mint egy hónapja van kórházban, 

illetve rehabilitáción, és a vírushelyzet miatt nem látogathattam. Ez most az ő 

„laosza”. Az Isten kegyelme különböző formákban jelentkezik, és ahogy La-

jos atya egyik prédikációjában mondta, az Isten az embert adott időben kihívja 

a pusztába, mert szólni akar, ahogy Ábrahámot és Mózest is hívta. Én megta-

pasztaltam, és még tapasztalom feleségemmel együtt. Türelemmel várjuk Isten 

tervének kibontakozását. Mi most az Isten várótermében vagyunk, rábíztuk a 

helyzetünket, és hálát adtunk Neki, a jelenlegi helyzetért is. 

Dórit két hétre hazahozhatom, számunkra a karácsony különleges lesz. Még 

nem tud mozogni, így rám lesz utalva sok dologban. Az Isten egy kiszolgálta-

tott, járóképtelen, pólyába csavart gyermek képében jött közénk. Dórit úgy 

fogadom itthon, mint Isten ajándékát, aki járóképtelen, kiszolgáltatott és pó-

lyába van csavarva. Számunkra nem is lesz más ajándékozás, csak egymás 

ölelése, amit két hónapja már nem adhattunk egymásnak. Az ölelés csodákra 

képes, nem csak biokémiai szinten, hiszen az öleléskor kerülnek legközelebb 

egymáshoz a szívek. 

ifj. Máthé László 

GÖDÖLLŐI KOLPING CSALÁD  
Egyházközségbe hívogató családi 

délutánt szervezett a Gödöllői Kol-

ping Család november 6-án, szombat 

délután a Szentháromság Plébánián. 

Az érdeklődő családok és gyerekek 

meghallgathatták Pici atya válaszait 

azokra a kérdésekre, amit a hittanos 

gyerekek tettek fel neki, megismer-

hettük kedvenc állatát, hónapját, papi 

hivatásával kapcsolatos válaszait. 
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Ezután a Gödöllői Kolping Család rövid bemutatkozó vetítése következett. A 

programot a nagyon várt vetélkedő követte, melynek során a csapatokba ren-

deződött résztvevők mérték össze tudásukat zenei és ügyességi téren is. A dél-

utánt ezután külön folytatták a felnőttek, akik egyházközségi tanúságtevőket 

hallgathattak meg, illetve a gyerekek, akik háromféle kézműves foglalkozáson 

vettek részt. A délutánt közösen zártuk az esti szentmisén. Bízunk benne, hogy 

a résztvevőket sikerült az egyházközségbe hívogatni, és máskor is fogunk ve-

lük találkozni! 

Különleges adventi készülődése volt 

a gödöllői kolpingosoknak szombaton, 

november 20-án. Pici atyával közös 

adventi lelki ráhangolódás, elmélkedés 

után saját adventi naptárat készítettek 

közösen a gyerekek és a felnőttek. A 

Kolping tagok által összeírt bibliai 

igékből és Kolping atya idézeteiből ké-

szítettek „adventi na-

pi ige gyűjteményt”, 

vágva, lyukasztva, 

fűzve, kötve. Az el-

készült gyűjtemény 

segítségével minden 

napra jut egy segítő 

mondat, ami hozzájá-

rul az adventi lelki feltöltődésünkhöz, 

egyben remek apró ajándék szerette-

inknek.     

         Kaiserné Jósvai Ágnes 

India – beszámoló Kovács Lajos atya előadásáról  
Kovács Lajos atya a jezsuita rend 

tagjaként, 2010-ben indiai tartózko-

dása alatt filmet készített az ott élő 

őslakosok életéről. Ennek kapcsán 

hívta meg egyházközségünk tagjait 

templomunkba, hogy a film levetíté-

sével és az utána folytatott beszélge-

téssel közelebbről megismerhessük e 

távoli ország helyzetét, a misszioná-

riusok munkáját, az ottani emberek 

nehézségeit, mindennapjait, örömeit.  

Az országban 25 millió keresztény él, 

az iskolákban kb. 5% a keresztény, 

sok a hindu. Indiában semmiféle hit-

hirdető munkát nem szabad végezni. 

Akit ezen kapnak, azért börtön jár. 

Ezért az ott dolgozó misszionáriusok 

munkája igazi áldozat, rendszeresen 

atrocitások érik őket, és néha szó sze-

rint életüket adják Krisztusért. Nagy 

az erőszak, az emberek gyorsan el-

tűnnek, nem működik az igazságügy, 

az átlagéletkor 40-50 év. 
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Az őslakosok India mélyén kb. 200-

300 tagot számlálva élnek. Legna-

gyobb probléma a hónapokig tartó 

szárazság. Az asszonyok sokszor 

nem tudják, hogy másnap lesz-e mit 

a gyerekeiknek enni adni. A misszio-

náriusok többek között abban segíte-

nek nekik, hogy megtanítják őket 

olyan technológiákra, amivel el tud-

ják érni, hogy az aszályos területeken 

is elfogadható mennyiségű gabonát 

tudjanak termeszteni, hogy olyan 

eszközöket adnak nekik, amivel 

egymást tudják segíteni, magukat ne-

velni, mintát adni a gyerekeknek. Ez-

által jelentősen nőhet az önértékelé-

sük. A misszionáriusok segítségével 

sok iskolát, szociális otthont, kórhá-

zat, egyetemet tartanak fenn a keresz-

tények.  

A film számomra azért volt tanulsá-

gos, mert az emberek arcán nem az 

elkeseredettség, a nyomor és kilátás-

talanság tükröződött, hanem pont el-

lenkezőleg! Csillogó szemű, mosoly-

gó, boldog felnőtteket és gyerekeket 

láttam, akik mélyen hisznek az Isten 

irgalmában, a remény és hit élteti 

őket, hogy Isten másnap is gondos-

kodik majd róluk. A gyerekek jelen-

léte, a gondtalanság, hogy ők nem 

érzik, a szüleik mivel küszködnek, az 

ő vidámságuk átragad az emberre. A 

kis közösség összetartása, egymás 

örömének, bánatának a hordozása is 

igazán megérintett. Azt a gondolatot 

erősítette bennem, hogy pont a jóléti 

társadalmakban nem működnek az 

emberi kapcsolatok, pedig milyen 

kevés kéne a boldogsághoz! Példa 

értékű lehet számunkra ezeknek az 

embereknek a mély hite és bizalma 

Istenünk iránt.  

Hálásan köszönjük Lajos atyának az 

idejét, a szolgálatát, és hogy ismét 

gazdagodhattunk ismeretben és ta-

pasztalatban Isten szeretetéről.  

Simon Erika 
 

Dicsőítés és koncertek  
November 27-én Csiszér László és zenekara szolgált templomunkban. A 

szentségimádással egybekötött dicsőítés mellett sor került tanúságtételekre és 

tanításra is. Az alkalmat követő szentmisén is zenés szolgálatot végeztek, és 

részt vettek Traxler Judit testvérünk köszöntésében, aki aznap ünnepelte a kö-

zösséggel 80. születésnapját. Mi is örömteli, Istenben megélt további éveket 

kívánunk. Isten éltessen, Judit! 

Jótékonysági koncert a Bezsilla-villa felújításáért  
 

December 10-én 7 órától Dolhai Attila és zenekara, a Magnificat együttes, 

a cserkészek, Emese Annikki Joób és kántorunk, Ács Dávid adtak lélek-

emelő koncertet templomunkban az adventi készület alatt Istent dicsőitő éne-

kekkel. A zeneszámok között a cserkészek verseket, illetve karácsonyi törté-

neteket mondtak el. A jól ismert dalok éneklésébe a résztvevők is lelkesen be-

kapcsolódtak, erre Dolhai Attila is biztatta a megjelent vendégeket. Az 1-1,5 

órás program után a cserkészek az Bezsilla-villa – a Gödöllői Cserkészház – 
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felújítására gyűjtöttek adományt. Az este nagyon jól sikerült, megtelt a pénz-

gyűjtésre használt üvegedény is, és mindenki feltöltődve mehetett haza. 

 A csapat Böjte Csaba gondolataival fejezte ki reményét 

támogatásunk felől:  

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót 

tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” 

December 12-én az esti mise után Langer Ágnes hegedűművész adott hang-

versenyt, aki J.S. Bach d-moll chaconne-ját adta elő. Nagy ajándék volt hal-

lani és látni virtuóz játékát.  

50 éves a Gödöllői Városi Vegyeskar  
Sok szép kulturális program 

segített nekünk az idén az 

adventi készületünkben a 

lelkünket felemelni és köze-

lebb vinni Istenhez. A Gö-

döllői Városi Vegyeskar 50 

éves jubileumi hangverse-

nyére nem a templomunkban 

került sor, hanem a Művé-

szetek Házában, mégis ide 

kívánkozik, hogy szóljunk 

róla. Hiszen egyházközsé-

günk számos tagja énekel vagy énekelt a kórusban akár évtizedek óta. Pechan 

Kornél vezénylésével november 28-án volt a lélekemelő hangverseny. Előadá-

sukban nem csak hogy gyönyörű zenedarabok csendültek föl pl. Rahmanyinov 

Bogorodice vagy Liszt Ferenc Benedictus c. műve, amitől templomban érez-

tük magunkat, hanem nagyon megható pillanatokat éltünk át, mert olyan sok 

szeretettel és odafigyeléssel történt a szervezési munka, annyira helyén volt 

minden! Megtapasztalhattuk, hogy nem csak a zene, a közös éneklés tartja 

össze őket, hanem valódi közösség, amiből sugárzik a szeretet, az öröm, az 

együtt végzett munka szépsége.       Simon Erika 
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Egyházközségünk karitász csoportja  
Karitász csoportunk Máthé Laci segítségével Pecze Dani összefogásával foly-

tatja munkáját. 

Novemberben Kármán János atya volt vendégünk, aki sokáig vezette a váci 

egyházmegyei karitászt. Buzdító, Jézus Krisztusra fókuszáló alkalma után le-

zajlott az első, operatív összejövetelünk, ahol meghatároztuk a jövő év felada-

tait és átbeszéltük a karácsony előtti időszakban végzendő munkát.  

Az adventi élelmiszergyűjtés a plébániai berkeken belül történt-történik, első-

sorban az itt, velünk élő rászorulók javára. A „Magyarok kenyere Program” 

keretéből érkezett liszt feléből süttetett kenyér az adventi időszakban a Forrás 

Családsegítő és hajléktalanszállóban, a Tessedik Idősotthonban és a városi 

szociális otthonban élőkhöz kerül. A liszt többi részét nagyböjtben sütjük meg 

és juttatjuk el a rászorulóknak. Csoportunk önkéntesei segítették a Máltai Sze-

retetszolgálat tartós élelmiszer gyűjtését is a SPAR áruházban. 

Az adományért folyamodók számára egy kapcsolatfelvételi adatlap készült, 

melyet az irodában ügyfélszolgálati időben tölthetnek ki. Minden segítségkérő 

ennek segítségével tudja felvenni a kapcsolatot a csoporttal. 

A csoport imahátterét biztosító testvérek kedden esténként a kápolnában gyűl-

nek össze imádkozni. Az imádságban hangsúlyosabb szerepet kap az, hogy mi 

Isten szándéka velünk, és hogyan tudjuk Isten országát építeni az Ő akarata 

szerint. Emellett hordozzuk azokat a rászorulókat, akikkel kapcsolatba kerü-

lünk. 

Fontos célunk – és ebben kérjük minden testvérünk segítségét –, hogy elérjük 

azokat a segítségre szorulókat, akik a közelünkben vagy akár a közösségünk-

ben élnek. Ezen felül szeretettel várjuk csoportunkba további önkéntesek je-

lentkezését. 

Pecze Dani 
 

Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődlegesen minden egyes 

hívő feladata, ugyanakkor az egész egyházi közösség feladata is minden szin-

ten: a helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyházmegyéken) át az 

egész világegyházig. Az Egyháznak mint közösségnek is gyakorolnia kell a 

szeretetet. Ez viszont megköveteli, hogy a szeretetnek meglegyenek a szerveze-

tei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot rendezetten tudja végezni (XVI. Bene-

dek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a keresztény szeretetről). A Ka-

ritász tehát egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, amelyben önkénte-

sek dolgoznak és intézmény, amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszerve-

zeteként a munkához szükséges kereteket adja meg. 
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OLVASÓLÁMPA  
A betlehemi jászol közelében 

„Fűszál 

vagyok a betlehemi barlangistálló küszöbén. Üde vagyok és 

friss, örülök az életnek! Mégis sokan taposnak rajtam, leg-

többször akaratlanul. Mindazok, akik Jézushoz igyekeznek. 

Csak a Szűzanya és Szent József lép át rajtam figyelmesen, 

sohasem lépnek rám. Örömüket lelik üdeségemben, gyenge 

kis zöld létezésemben. Ilyenkor kétszeresen boldog vagyok.  

De hiába is taposnak rám mások, mindig újra kiegyenesedem, hogy láthassam 

a világ Üdvözítőjét, aki a világ végén újra eljön, s Általa új ég és új föld lesz! 

Új Teremtés! Még engem is újjáteremt! Van okom hát az örömre, még itt, a 

küszöbön is. 

Szent József tarisznyája 

vagyok. Durva vászonból szőve ugyan, de engem a leggyen-

gédebb kéz szőtt, a Szent Szűz áldott keze. Sietnie kellett 

szövésemmel, mert nagy út előtt álltak, szükség volt rám. 

Csak a legfontosabbakat vihették magukkal, mert szamaruk-

nak még az áldott Szűzanyát is vinnie kellett, hiszen ő méhé-

ben hordozta leszakadni készülő gyümölcsét, a Gyermeket! 

 Tanúja voltam Betlehembe vezető fáradságos útjuknak, 

pusztaságon, folyóvizeken, sziklás utakon át. Mennyire örül-

tek, amikor olyasmi is előkerült rejtekemből, amiről már 

meg is feledkeztek, hiszen sebtében kellett összecsomagolniuk! Kis darab szá-

rított hal, kenyér, vagy valami fontos szerszám. 

 Én nem cselekszem semmi különöset, de megtartója vagyok minden jó-

nak és szükségesnek. Nincs módom a cselekvésre, ám mindig elő lehet venni, 

hogy valami jóra akadjanak bennem. Ezért vagyok! Ez a kevés is beépülhet a 

megváltás nagy művébe, ha szívesen adom, amim van.” 

(Részlet A karácsony 12 angyala című kötetből.) 

            F. I. 

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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Évvégi hálaadás 2021 

 

Mennyei Atyánk!  
 

Nehéz évet hagytunk magunk mögött. Hálával tartozunk Neked azokért a ke-

gyelmekért, amiket kaptunk, minden próbatételért és minden lehetőségért, 

amikor ebben az időben adni tudtunk másoknak és kaptunk másoktól. Hálát 

adunk végtelen szeretetedért, mellyel egyházközségünket, családjainkat, va-

lamennyiünket védtél és éltettél ebben az évben.  

Köszönjük Janó atya hét éves és Zsolt atya újabb két éves áldozatos, szeretet-

teljes szolgálatát, amelyet köztünk és értünk végeztek. Hálát adunk ezen évek 

minden gyümölcséért. Kérjük az Úr áldását további életükre, továbbra is imá-

inkkal kísérjük őket. 

Hálával köszönjük papjainkat, Pici atyát, Joel és Lajos atyát, Gyuri diakónust 

és akolitusainkat, kérjük áldásod szolgálatukra az új esztendőben is.  

Köszönjük egyházközségünkben a növekedést, lélekben és számban, az ebben 

az évben született gyermekeket, az újonnan közénk csatlakozott felnőtteket. 

Hálát adunk idős és beteg, szegény és rászoruló testvéreinkért. Adj nekünk 

érzékeny lelket, hogy tudjuk észrevenni és nagylelkűen szolgálni őket! 

Könyörgünk hozzád, Mennyei Atyánk a járvány elmúlásáért az egész világon, 

a betegek felépüléséért, az orvosok, ápolók, pedagógusok, és minden szolgála-

tot teljesítő testvérünk épségéért, emberfeletti kitartásukat kegyelmedbe ajánl-

juk. Meghalt embertársainknak, szeretteinknek fényeskedjen az örök világos-

ság! 

 

Áldás és béke szülessen közöttünk ebben az új évben és megértés, egymásra 

nyíló szeretet! 

 

 

 

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk 

Olvasóinknak! 

 

A szerkesztők  
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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/  

január 17. Szent Antal apát  (357)  

Az új bor új tömlőbe való.  

január 18. Árpádházi Szent Margit (1271) 

Jön a vőlegény, menjetek ki elébe. 

január 20. Szent Sebestyén (288?) vértanú, Szent Fábián pápa (250) 

vértanú, Boldog Özséb pálos rendalapító (1270)  

Te vagy az Isten fia. 

január 21. Szent Ágnes (304) 

Te vagy az Isten fia!  

január 22. Boldog Batthyány- Strattmann László (1931) hitvalló 

Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására.  

január 23. Isten igéjének vasárnapja 

Amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és hirdetői voltak az 

igének. 

január 24. Szalézi Szent Ferenc (1622) püspök és egyháztanító  

Aki a Szentlelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot. 

január 25. Szent Pál apostol megtérése 

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot! 

Ezen a napon Krisztus Urunk végtelen irgalmát ünnepli az Anyaszentegyház. 

Szent Pál, ifjúkori nevén Saul, a farizeusok írásismeretével és elvakult dühével 

ki akarta irtani a zsenge Egyházat. De úgy tetszett annak, aki anyja méhétől 

kiválasztotta, hogy amikor legnagyobb lánggal lobogott lelkében a gyűlölet, 

akkor hívja meg apostolának. Amikor Saul a damaszkuszi úton találkozott Jé-

zussal, többé nem hallgatott testre és vérre, hanem hittel követte Krisztust.  

január 26. Szent Timóteus és Szent Titusz püspök (90 körül) 

A magvető az igét veti. 

január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító (1274) 

A föld magától terem.  

január 31. Bosco Szent János áldozópap (1888) 

Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből! 

február 2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

Hiszen már látták szemeim az üdvösséget.  

A mi Urunk Jézus Krisztus bemutatását ünnepeljük. Mária és József megtesz-

nek mindent, amit a törvény előír. Bemutatják elsőszülött gyermeküket az Is-

tennek. A gyermek Jézust, a világ Világosságát karjában vitte a Szűzanya a 

jeruzsálemi templomba, és ott a Messiásra váró öreg Simeon kezébe adta át. 

Simeon és Anna felismerik az Isten küldöttét a gyermekben. A megszentelt 

http://www.katolikusradio.hu/
http://www.katolikus.hu/szentek
http://www.plebania.net/
http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
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gyertyák Jézusra, a világ világosságára mutatnak rá. Ennek emlékére hordoz-

zuk kezünkben a szentelt gyertya lángját. 

február 3. Szent Balázs püspök és vértanú (316 körül) 

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson 

meg téged az Isten a torokbajtól, és minden más bajtól: az Atya a Fiú és a 

Szentlélek nevében. Ámen 

február 5. Szent Ágota szűz és vértanú (250 körül) 

Effeta, vagyis nyílj meg! 

február 10. Szent Skolasztika szűz (543/547)  

Odajött és a lábához borult.  

február 14. Szent Cirill szerzetes (869), Szent Metód püspök (885),  

Európa társvédőszentjei 

Az aratni való sok, de a munkás kevés. 

február 22. Szent Péter apostol székfoglalása  

Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia! 

február 23. Szent Polikárp püspök, vértanú (155/156) 

Aki nincs ellenünk, velünk van. 

február 24. Szent Mátyás apostol ( 80 körül) 

Szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. 

 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai  

Decemberben 

A hitoktatókért 

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghí-

vást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni 

róla. 

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

ember szívébe! 

Januárban 

Az igaz testvériségért 

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést 

szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el 

jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvé-

rek vagyunk.  

Februárban 

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért 

Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nő-

kért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszo-

kat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.  
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Hírek, hirdetések  
Néhány szó újra a kézbe áldozásról! Kérünk mindenkit, hogy áldozáskor 

méltóképpen, kezeit egymásra helyezve fogadja az Úr Jézust és még ott, az 

atya előtt állva vegye magához a szentséget! 
 

Járványügyi rendelkezések:  

1. Kötelező a maszk viselése minden liturgikus esemény alkalmával, 

valamint a közösségi összejöveteleken is! Ugyanígy kötelező a 

fertőtlenítés és a távolságtartás!  

2. Kérjük, hogy a templom és a közösségi ház minden termében fi-

gyeljünk erre oda! 

A Váci egyházmegye járványügyi rendelkezéseit honlapunkon olvashatja. 

 November 14-én az esti szentmisén volt a jubiláns házasok megáldá-

sa. Szép alkalom volt, 38 pár jelentkezett előre, így ők emléklapot is kaptak.  

 Szentségimádás Krisztus király ünnepén: a NEK utáni hálaadó alka-

lom is egyben; lehetőség volt az elmélyülni kívánkozók számára Jézus jelent-

létében.  

 Egyházközségünk Karitász csoportja tartós élelmiszert gyűjtött az elmúlt 

héten! A testvérek nagylelkűségének köszönhetően több mint 100 csomag 

gyűlt össze, mely kb. 500 kg adomány volt. Hálásan köszönjük mindenkinek a 

segítséget! Ne feledkezzünk el róla, hogy imádságainkban is emlékezzünk 

meg a szegényekről. 

 Kovács György atya, aki néhány éve nálunk volt káplán kiváló ered-

ménnyel védte meg művészettörténeti doktori dolgozatát november 22-én 

Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen. A dolgozat „Belépek Isten oltárához” 

címmel vizsgálta a XII-XV. századi kéziratos kódexek képein az oltárábrázo-

lásokat. A dolgozatot kiváló minősítéssel fogadták el. Gratulálunk Gyuri atyá-

nak a sikeres védéshez és papi szolgálatához, további művészettörténészi 

munkájához Isten áldását kérjük! 

A gödöllői 802. számú cserkészcsapat közösségét 

érte a megtisztelő felkérés, hogy idén a magyar 

küldöttség képviseletében december 12-én átve-

hette a Betlehemi Békelángot az osztrák cserké-

szektől a magyar-osztrák határon Hegyeshalomnál. 

A Magyar Szentek templomában volt később a 

központi ünnepség 16 órától, ahonnan a csapatok 

tovább vihették a békelángot. 
  

 Karácsony előtt december 23-án, csütörtökön lesz az utolsó alkalom 

gyónásra, a karácsonyi ünnepnapokon nem lesz gyóntatás. 

https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/images/004638-20211130100140-01.jpg
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 December 24-én a Szentháromság-templomban a pásztorjáték 15.30-

kor kezdődik. Az éjféli mise előtt 20-30 perces zenés áhítat lesz.  

 December 24-én este a blahai kápolnában is lesz szentmise 22 

órakor.  

 Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdető-

táblára kitűzni, forduljanak András atyához, mert csak az ő beleegye-

zésével tehetik meg. 

 Minden vasárnap a fél 11-es szentmisére várjuk a gyerekeket diák-

misére. Ilyenkor számukra is érthetőbb prédikációval készülünk. 

 Keddenként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk. 

 Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van arra, 

hogy áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál! 

 Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közüle-

tek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyám-

tól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok 

közöttük” (Mt 18,19-20) 

 Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik 

a szentségeket. Jelezzük a sekrestyében!  

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 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: 

január 16., február 20 

December 26-a a Szent Család vasárnapja. Minden szentmise 

után lesz családáldás. Várjuk a családokat, hogy Isten áldását 

kérjük rájuk, családi életükre. Örüljünk együtt gyermekes csa-

ládjainknak, imádkozzunk értük, hogy a Szent Család mintájá-

ra éljenek, és így plébániai nagy családunk igazi alappillérei 

legyenek. 
 

Miseszolgálat 
Kedves Testvérek! 

Templomunk miseszolgálatos csoportjába várunk mindenkit, aki felolvasással, per-

selyezéssel vagy folyosó felvigyázással szeretne segíteni a szentmisék alatt. Jelent-

kezni Pecze Dánielnél lehet a +36 20 396 5171 telefonszámon vagy a pec-

ze.daniel@gmail.com email címen. 
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Ökumenikus imahét a krisztushívők egységéért  

2022. január 16-23.  

A nyitó istentiszteletet 2022. január 16-án, vasárnap 18 órától tartják a De-

ák téri evangélikus templomban. Szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, igét 

hirdet Balog Zoltán református püspök. 

Az imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Olvassák, 

forgassák és használják szeretettel!  

Az imahét füzete innen tölthető le: 

https://www.meot.hu/dokumentumok/2021kereszteny/ImahetiFuzet2022.pdf 

A gödöllői liturgikus programot később fogjuk hirdetni. 
 

Egyházadó 

Kérjük testvéreinket, hogy aki még nem tette meg az év során, az rendezze az 

éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót. Befizet-

hető az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában kapható, vagy 

átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma: 

          Római Katolikus Egyházközség 

                  10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény 

rovatban föltüntetni az adószámot és hogy „adomány”. 

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. 
 

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 parkolá-

si díjat kell fizetni. Továbbá kérünk mindenkit, hogy a szentmisék alatt a templom 

körüli és a tömbfűtőműnél lévő parkolókat használják, odafigyelve ezzel a környé-

ken 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;  

http://www.szimre.hu/
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 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, a szentmisék, hittanórák, 

csoportfoglalkozások rendje, a szentségekhez járulás feltételei,  csoportjaink 

bemutatása. 
 

KARÁCSONYI és ÚJÉVI MISEREND 

DECEMBER 24. péntek 

  Szentháromság-templom 

    7.00   szentmise   

                   23.30   karácsonyi zenés áhítat 

  24 óra   éjféli mise 

  Blahai kápolna 

  22 óra  szentmise 
 

DECEMBER 25. szombat  KARÁCSONY  

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 
 

DECEMBER 26. vasárnap  SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA  

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

  A családok megáldása minden szentmise végén 

  Blahai kápolna    7.45 

 

JANUÁR 1. szombat  SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 
 

JANUÁR 6. csütörtök   URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT 

  Szentháromság-templom   7.00, 18.00 
   

JANUÁR 9. vasárnap  URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

  Blahai kápolna    7.45 

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

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

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

