
 

  
 

 
  

 

FFFEEELLLTTTÁÁÁMMMAAADDDÁÁÁSSS   

   
 

Jézus feltámadása a világ kö-

zéppontja, talán így is nevezhet-

nénk, hiszen ekkor győzte le az 

Isten a Gonoszt, ekkor adott lehe-

tőséget nekünk, hogy már a jót 

válasszuk, hogy a mennyország 

felé haladjunk. Húsvét ünnepe 

kell, hogy ne csak a világ közép-

pontja legyen, hanem a saját éle-

tünké is.  

 A feltámadásnak nem volt 

szószerinti tanúja. Elbeszéléseket 

ismerünk olyanoktól, akik talál-

koztak Jézussal, miután feltámadt, 

de senki nem volt ott aki látta vol-

na, ahogy kijön a sírból, ahogy 

megdicsőülten megjelenik a sír 

bejáratánál. A Szentírás tanúsága 

szerint a feltámadásról két hír kel 

lábra, az egyiket az asszonyok vi-

szik az Apostoloknak, hogy Jézus 

feltámadt. A másik hírt a katonák 

terjesztik, akik a főtanács paran-

csára azt mondják, hogy a testet 

ellopták. Ma melyik hír lenne fon-

tosabb, melyiket kapná fel a mé-

dia? Úgy gondolom a katonákét, 

mert az izgalmas, éjszaka, sötét-

ben, valaki ellop egy halottat, iz-

galmasabb, mint az a mese, hogy 

valaki feltámadt. De szerencsére 

akkor még nem volt ilyen hírva-

dász média, bár csendesen de a jó 

hír terjedni kezd, az Isten erősebb, 

mint a Gonosz. Próbálkozik az 

Ördög, még azután is, hogy a fel-

támadással egyértelmű lett a vere-

sége. 

 Jézus bennünket is a feltá-

madás boldogságára hívott meg, 

de ne gondoljuk, hogy az Ördög 

nem próbálkozik. Naponta hány és 
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hány próbálkozása van, ami a he-

lyes útról akar eltéríteni bennün-

ket. Hányszor érezzük, mintha 

nem úgy menne az életünk, ahogy 

szeretnénk, vagy , ahogy akarjuk. 

De nem kell félnünk. Szent Ágos-

ton szerint a feltámadás óta az Ör-

dög olyan, mint egy megkötözött 

kutya, csak akkor harap, ha köze-

lébe megyünk. 

 De ne is ezzel foglalkozzunk 

most, hiszen ezek az öröm napjai. 

Az örömé, mert a mi Istenünk 

ilyen Isten, hogy így akar boldog-

gá tenni. Így akarja megmutatni, 

hogy mennyire szeret bennünket. 

A Húsvét napjai a boldogság nap-

jai, amikor is hálát adunk Istennek 

amiért megszabadított bennünket 

megkötözöttségeinktől. 

András atya  
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Reviczky Gyula: Feltámadás 
 

Fakadnak már a virágok, 

Kiderül az ég, 

És a föld most készül ülni 

Drága ünnepét. 

Szíveinkben, mint a földön, 

Ma öröm legyen, 

Feltámadt az istenember 

Győzedelmesen! 

 

(…) 

Kettős ünneplés azóta 

Minden kikelet! 

A mennyországé s a földé... 

Ünnepeljetek! 

Adjatok hálát, hogy ismét 

Új világ terem, 

S feltámadt az istenember 

Győzedelmesen! 

 

Aki tudja, mint töré fel 

Sírját a dicső; 

Aki látja, hogy a földön 

Minden újra nő; 

Gondoljon feltámadásra, 

Mely örök leszen... 

Feltámadt az istenember 

Győzedelmesen! 

  

 

Adjatok hálát s virágot, 

Tömjént hozzatok. 

Hallelujah! hallelujah! 

Zengje ajkatok. 

Mert feltámadtok ti is még 

Valamennyien, 

Mint az istenember egykor: 

Győzedelmesen.
 

Húsvéti örömének  
(részlet) 

(…) 

Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy ne aludjék ki ez a gyer-
tyaláng, melyet néked áldozunk, és el nem fogyó tiszta fénnyel 

űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát.  

Mint jó illatú áldozatot, fogadd el tőlünk, és világossága az égi 
fényekkel olvadjon egybe! 

Fénylő lángját találja égve a szép hajnalcsillag, az örök Hajnal-
csillag, ki soha nem lát alkonyt: a te Fiad, Jézus Krisztus, ki 

visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megvál-

tás fényét, él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. 
 

Nagycsütörtökön és nagypénteken 18 órakor, nagyszombaton 20.30-kor  

kezdődnek a szentmisék illetve a szertartások.  

HÚSVÉTVASÁRNAP a  Szentháromság-templomban  9 órakor,  10.30-kor  

és 18 órakor, a blahai kápolnában 7.45-kor lesz szentmise. 

HÚSVÉTHÉTFŐN a Szentháromság-templomban  9 órakor és 18 órakor,   

a Blahai kápolnában 7.45-kor lesz szentmise 
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Ferenc pápa kérdez minket 
Az egyházmegyékben a szinodális fo-

lyamat részeként első körben jó, illetve 

problémás egyházi gyakorlatokra kér-

deztek rá. A január közepéig beérkezett 

válaszokat elemezte az egyházmegyei 

szinodális bizottság, és ezekre alapoz-

va, valamint a Szinódus Vademecumá-

ban, azaz útmutatójában szereplő 10 

témához kapcsolódóan tettek fel kérdé-

seket. A kérdőíveket elektronikus for-

mában juttatták el a papság és a közös-

ségvezetők részére február utolsó hetében. A válaszadás határideje március 

31. volt, majd április 10-ig meghosszabbították. Egyházközségünkben a cso-

portvezetők megkapták a kérdőíveket, és feldolgozták a kérdéseket. Egy alka-

lommal csak egy kérdés feldolgozására volt idő, ezt a csoport tagjai közösen 

választották ki. A csoportos kérdőív témái a következők voltak: Társak az 

úton  

Meghallgatás  

Megnyilvánulás  

Ünneplés  

Közös küldetésünkért való felelősség megosztása  

Párbeszéd az Egyházban és a társadalomban 
Ökumenizmus  

Tekintély és részvétel  

Megkülönböztetés és döntés 

Önmagunk formálása a szinodalitásban.  

A válaszokat a csoportok eljuttatták az egyházmegyéhez.  
 

 

A plébániahivatal nyitva tartása  

Hivatali órák: 

hétfő                    9.00-11.00 

szerda                  9.00-11.00 

péntek                 16.00-17.30 

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.  

mailto:szentharomsagirodagodollo@gmail.com
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Katekumenek befogadása 2022. 03. 27. 
A Szentlélek – mint 

mindig – ezen a ta-

vaszi vasárnapon is 

NAGY RENDEZŐ 

volt. A tékozló fiú 

(atyja) evangéliu-

mát adta nekünk a 

befogadás vasár-

napjára. Két mon-

dat különösen is 

illett erre az alka-

lomra. 

„Felkelek, Atyám-

hoz megyek…” Van 

hova mennie, mondta András atya a homíliában. A katekumenek különböző 

élethelyzetekben értették meg ezt. Mindenféle zsákutca és zuhanórepülés után 

felismerték: van hova menniük. 

Van Valaki, aki hosszú idő, talán évek óta, áll a kapuban, az utat kémleli, mi-

kor jön már a gyermeke. „Atyja már messziről meglátta és megesett rajta a 

szíve. Eléje sietett, nyakába borult és megcsókolta.” Így találkozott ezen a va-

sárnapon az Atyával tíz felnőtt katekumen.     

Kati 

A katekumenek, hittanu-

lók életének egyik fontos 

állomása a befogadás, 

amikor az egyház közös-

sége „hivatalosan” is 

hozzá tartozóknak nyil-

vánítja őket. A tíz kate-

kumen a tabernákulum-

mal szembeni padsorok-

ban foglalt helyet, mel-

lettük a kezesükkel, akik 

vállalják, hogy a jövő-

ben sem hagyják maguk-

ra őket, hanem igyekez-

nek figyelemmel kísérni 

lelki fejlődésüket, és velük együtt haladni a krisztusi úton. Az evangélium el-

hangzása után András atya egyenként nevükön szólította a hittanulókat, akik 

közülük hárman az ambónál felolvasták az általuk választott igét, és megindo-

kolták választásukat. Az alábbiakban idézem az elhangzottakat: 
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„Testvérek, nem képzelem magamról, hogy már magamhoz ragadtam, de 

egyet igen: felejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem 

van. Így futok a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten felül-

ről adott Krisztus Jézusban.” (Fil 3, 13-14) 

Azért választottam ezt az igét, mivel nekem is teljesen másfajta életet adott 

Isten Pál apostolhoz hasonlóan. Életem nagy részét úgy éltem le, hogy nem 

volt kapcsolatom Istennel. De miután rátaláltam ebben a gödöllői közösség-

ben, elhatároztam, hogy Istennel szeretnék élni. Ehhez erőt ad nekem ez az 

ige.          Bacsi-Nagy Ilona 

 

„Tehát, szeretett testvéreim, legyetek állhatatosak, rendíthetetlenek, tegyetek 

mindig többet az Úrért, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az 

Úrban.” (1Kor 15,58) 

Amióta bő két éve megtértem, egy alkalommal sem éreztem, hogy teher lenne 

elmenni a vasárnapi szentmisére. Nem éreztem azt, hogy hosszú, unalmas, 

már megint ugyanazt mondja a pap, ugyanazokat az énekeket énekeljük. Belső 

késztetést érzek arra, hogy jelen legyek, és nem csak testben, hanem lélekben 

is. Bátran állíthatom, hogy misefüggő lettem. 

Mivel nem vallásos családban nevelkedtem, a hitemen való munkálkodás ak-

tív részvételt igényel részemről a katekumencsoportban, jelenléti vagy online 

hittanon, vagy akár egy dicsőítésen. A közösségekben eltöltött időnek egyet-

len másodpercét sem érzem hiábavalónak és most már tudom, hogyha mun-

kálkodom a hitemen, az Úr is munkálkodni fog rajtam. 

Gajdán Bálint 

„Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, 

amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen.” (Jn. 15,2) 

Felnőtt megtérőként az Úr szőlőtövébe és Krisztusba oltva számos, Urunknak 

nem tetsző szőlővesszőt fakasztottam. Az Ő kegyelmének munkája azonban 

megtisztít és folyamatosan formál, melynek eredményeként megélem az Úr 

kegyelmeit és áldásait. Ez az igesor mutatja számomra az IGAZ VALLÁS 

menetét, a HITBELI FEJLŐDÉS útját. Hála és köszönet nektek, hogy befo-

gadtatok! 

Debreczeni Attila  

 

Ezek után a katekumenek kinyilvánították szándékukat, hogy készek a hit út-

jára lépni, a kezeseik keresztet rajzoltak homlokukra, megtörtént a befogadás. 

Keresztelendő testvérünket, Bálintot, megkente András atya a katekumenek 

olajával. A szentmise folytatódott, a hívek könyörgéseit a katekumenek és ke-

zeseik olvasták fel. 

Erika 
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Egész nap Jézussal 
Pár hónappal ezelőtt az Úr a szívemre helyezte egy egész napos szentségimá-

dásnak a gondolatát. Pici atya támogatásával ez 

az alkalom megvalósulhatott március 19-én, 

Szent József ünnepén. Csodálatos volt megta-

pasztalni, hogy a közösségek vezetőivel, képvi-

selőivel nagyon hamar sikerült időpontot 

egyeztetni.  Egyházközségünkből 15 közösség 

vállalta, hogy valamilyen formában jelen lesz 

az Úr előtt. Rájuk bíztam, hogy milyen imamó-

dot választanak. Majdnem az elejétől a végéig 

jelen tudtam lenni, és hálás voltam Jézusnak, 

hogy azt a napot vele tölthettem. Mindig jöttek-

mentek az emberek. Az Élő Víz Forrása való-

ban szomjoltó volt.  

Hiszem, hogy az Úr számára az a kevéske is, 

amit Neki adtunk gyümölcsöző lesz magunk, egyházközségünk, városunk, ha-

zánk és a világ számára. A kenyérszaporításkor is Jézus elfogadta a kisfiú ke-

véske kenyerét, halát. Ő a semmiből is tudott volna kenyeret adni a népnek, 

mégis fontos volt számára, hogy valaki le tudjon mondani a sajátjáról. Az Úr 

sokszorosan vágyik megáldani azt a kevéske áldozatot, amit Neki adunk.  

Kívánom, hogy mindenki megtapasztalhassa azt, hogy minél több időt adunk 

Istennek, annál több időnk lesz mindarra, amire valóban szükségünk van! 

Bacsi-Nagy Ágnes  

 

Gyaloglás Jézussal 
Soha nem rajongtam a sportért, pedig iga-

zán rám fért volna. A szülések után 20 

kiló rajtam maradt, és már nem éreztem 

magam a bőrömben olyan jól. Nagy ne-

hezen rávettem magam, hogy fussak. Jó-

lesett, mert a bennem lévő feszültséget ki 

tudtam adni. De nemsokára kiderült, nem 

ez az én sportom, mert a térdem nem bír-

ta. Teltek a hetek, gondolatban próbáltam 

magam elképzelni, hogy mit sportolnék 

igazán, és mi férne bele az időmbe a 4 gyermek mellett. Kétségbeesésemben 

kértem Jézust, hogy segítsen. Mutassa meg, mi lenne nekem jó. Egyszer csak 

jött egy lágy, nem tolakodó válasz, ami a tökéletes megoldás volt. Gyaloglás, 

kicsit tempósabban két bottal (nordic walking). Ahhoz nem kell kocsiba ülni, 

nem kerül pénzbe, és ha egy órát rászánok, akkor az tisztán egy óra lesz. A 
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férjem és az anyósom segítségével (akikre a gyerekeket bízom ez idő alatt) 

lassan 4 hónapja heti 3-4 alkalommal el tudok menni gyalogolni. De igazából 

a legjobb az egészben, hogy azt az időt teljes mértékben Jézussal teszem. 

Vele beszélgetek, Vele járom az utcákat, Neki panaszkodom, Vele osztom 

meg örömeimet és hallgatom Őt. Az az idő csak az Övé. Teljes szívemből há-

lás tudtam lenni a plusz kilóimért, amiből ráadásul már kevesebb is van. Szük-

ségem van erre az időre, és leginkább nem is a testemnek, hanem a lelkemnek.  

Bátorítok mindenkit, aki gyalogol, fut, kirándul, tegye azt Jézussal! Sokkal 

áldottabb lesz az az idő. 

Bacsi-Nagy Ági 

 

Egy volt országgyűlési képviselő tapasztalata arról, hogyan maradhatunk 

igazságosak és irgalmasok egy olyan társadalomban, ahol meg kell harcolni, 

hogy ezek az értékek valóban értékek maradjanak.  

 

Igazság és irgalom 2022. 03. 04. 
A „Hittel élni” előadássorozatnak ezen az estéjén László Tamás építészmér-

nök, volt országgyűlési 

képviselő beszélt nekünk 

igazság és irgalom egysé-

géről. Elmondása szerint 

ez az eszmei alap, amire 

építkeznünk kell, mert az 

igazság irgalom nélkül 

könnyen válik kegyetlen-

séggé, az irgalom igazság 

nélkül pedig fejetlenséggé, 

mindkét esetben az embe-

rek lakhatásával kapcsola-

tos problémára kerestek megoldást. Polgármesteri tevékenységéből két tapasz-

talatát osztotta meg velünk. Az első példában fenntartható lakhatást próbáltak 

biztosítani olyan embereknek, akiket ki akartak lakoltatni otthonaikból, ezáltal 

ezeknek a személyeknek valódi reményt adva. A második esetben egy buda-

pesti lakótelep közelében lévő kiserdőt kellett megtisztítaniuk (80 főt számlá-

ló) 7 „falu” hajléktalan lakóitól. Ahelyett, hogy a hajléktalanokat tovább za-

varták volna egy másik kerületbe, időt, pénzt, fáradságot nem kímélve, türel-

met, emberséget és irgalmat tanúsítva tudtak ezeknek a hajléktalanoknak 

komplex megoldást kínálni.  

László Tamás a munkája során szem előtt tartja lelki alapigényeinket, melyek 

a következők: szeretve lenni, értékesnek lenni, összetartozni valakivel, és 

hogy szabad, vagyis önmagam lehessek. Sir David Attenborough szavait idéz-
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te, miszerint „a bajba jutott, perifériára sodródott, közöttük a hajléktalan nem 

ellenség, hanem szenvedő ember, aki segítségre szorul. Úgy tudunk igazán 

segíteni rajta, ha segítünk az emberi méltósága újraépítésében, és felkeltjük a 

szunnyadó belső energiáit.” , 

Az előadás után lehetőségünk volt kérdéseket feltenni. Azt hiszem, hogy így a 

nagyböjt elején ösztönzőleg hathatnak az elhangzottak, hogy átgondoljuk, mi 

is hogyan tudnánk még inkább irgalommal fordulni a környezetünkben élő 

emberek felé.          Simon Erika 

 

Szent Ignác útja 
Március 26-án délután 3 órakor zsúfolásig megtöltöttük 

a gödöllői mozi padsorait, hogy megtekintsük Tolvaly 

Ferenc 2021-ben bemutatott 90 perces filmjét, melyben 

tanúja lehetünk négy fiatal zarándoklatának, amelyben 

egy spanyol jezsuita lelkivezető, José Luis Iriberri kíséri 

őket. A zarándokok Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend 

alapítójának nyomában járnak, aki 500 évvel ezelőtt el-

sőként tette meg Loyolától Manresáig ezt a 640 km-es 

utat. A film gyönyörűen fotografált, Spanyolország va-

rázslatos tájain, városain, templomain kalauzol végig minket. A 21 napos za-

rándoklat során a négy fiatal és lelki vezetőjük egyedül járja Szent Ignác útját. 

Nem veszi őket körül más, csak a természet, a csönd. Nem csak egy külső utat 

járnak be, hanem egy belső úton mennek végig. Őszinte, nyitott szívvel kere-

sik az Istent, és akarják az életükben a változást. Esténként megosztják lelki-

vezetőjükkel a nap folyamán tapasztalt nehézségeket, örömöket, lelkükben 

történt változásokat, hogy mikre nyi-

totta fel a szemüket az Isten. Köze-

lebb kerülnek saját maguk megisme-

réséhez, és felfedezik, mi felé vezeti 

őket a mennyei Atya. A lelkivezető 

feladata, hogy tanúja legyen és észre-

vegye, mi történik Isten és ember kö-

zött. Ilyenkor egy-egy mondattal to-

vább tudja lendíteni a zarándokot.  

Ez a film meghívó azoknak, akik sze-

retnék az Istent megtalálni az életük-

ben.  

A vetítésen jelen volt a film rendezője, Tolvaly Ferenc és társ-forgatókönyv- 

írója, Balázs Zsuzsa, valamint Kovács Lajos atya, a film kreatív igazgatója. A 

vetítés után lehetőségünk nyílt kérdéseket feltenni, DVD-t és az „El Camino 

20 év múlva” c. könyvet megvásárolni, mely alapján a film készült. Megtud-
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tuk, hogy több mint százan jelentkeztek szereplőnek a nemzetközi felhívásra. 

A szereplőválogatásnál az első és legfontosabb szempont az volt, hogy a je-

lentkező mennyire tud megnyílni, mennyire tud őszinte lenni a kamerák előtt, 

és hogy valóban elkötelezett legyen, és akarja az életében a változást. Lajos 

atya mosolyogva mutatta, milyen szép tortát kaptak ajándékba a Szent Ignác 

útjának emblémájával. Úgy gondolom, a film sokakat mélyen megérintett. Is-

tennek hála, hogy ezen a gyönyörű tavaszi délutánon ennyi érdeklődőt össze-

hívott! Köszönjük Lajos atyának a lehetőséget és a szervezést!    
Simon Erika 

A Szent József házascsoport lelkigyakorlata 

 2022. március 18-20. 

Éves lelkigyakorlatunkra 23 házas-

párral pénteken este érkeztünk Le-

ányfalura a Szent Gellért Lelkigya-

korlatos Házba. Vacsora után egy 

nagyon mély lelki tartalmú kereszt-

úttal kezdtünk a ház kápolnájában. 

Ezután társasjáték és vidám beszél-

getés következett. 

Szombat reggel Lajos atya is csatla-

kozott hozzánk, és a délelőtt folya-

mán – nagyböjt lévén – Jézus meg-

kísértéséről hallgattuk meg tanítását. 

Ezt az evangéliumi szakaszt tanul-

mányozva rámutatott, hogy az em-

ber fizikai ösztönlény mivoltából 

kifolyólag élete során folyamatosan 

három alapvető kísértéssel néz 

szembe, melyek a birtoklásvágy, a 

hatalomvágy és a dicsvágy. A kérdés 

az, hogy számot tudunk-e vetni ez-

zel, és eljutunk-e az énközpontúság-

tól a te- illetve az Isten-

központúságig. Együttlétünket 

szentségimádással folytattuk, ahol az 

imádságos csendeket gitáros énekek 

törték meg. Így kapcsolódtunk a 
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plébániánkon aznap reggel 7-tól tar-

tott egész napos szentségimádáshoz, 

ezzel is megélve testvéreinkkel az 

egységet. Ebéd után hosszú sétát tet-

tünk a Duna-parton a ragyogó nap-

sütésben, majd újabb tanítás követ-

kezett, melyben Lajos atya vezetés-

ével a délelőtti témát folytattuk. Be-

széltünk a feltétel nélküli szeretetről 

és a zarándoklatokról is. Lajos atya 

felhívta a figyelmünket arra a tényre, 

hogy mindannyiunk életében ott van 

a Krisztus-történet. Sebeket szer-

zünk, megaláztatás ér, szenvedés, 

veszteség, lemondás. Ezt egyikünk 

sem tudja elkerülni. A szentmise és 

a vacsora után egy nagyon szép Os-

car-díjas film, a „Montreáli Jézus” 

megtekintésére került sor, mely nagy 

benyomást tett mindannyiunkra. Új-

ra társasjátékkal és beszélgetéssel 

zártuk a napot, miközben előkerül-

tek a finom sütemények, a házi kol-

bász és a gyümölcs is. Másnap lehe-

tőségünk nyílt arra, hogy meghall-

gassuk Lajos atyának a megtekintett 

filmmel kapcsolatos gondolatait, és 

hogy mi is megosszuk egymással, 

milyen érzések, észrevételek támad-

tak bennünk ennek a művészi alko-

tásnak a kapcsán, és hogy milyen 

tapasztalatokkal térünk vissza ottho-

nainkba. A keresztút, a tanítások és 

lelkigyakorlatunk végén a film a ve-

títése szép ívet adott a három nap-

nak. A vasárnapi szentmise ünneplé-

se és egy finom ebéd után hazafelé 

vettük az utunkat. 

Még valami említésre méltó történt. 

Szombaton a boldogságos Szűz Má-

ria jegyesét ünnepeltük, és ezen a 

napon megszavaztuk, hogy csopor-

tunkat új névre kereszteljük. Ezentúl 

Szent József házascsoport va-

gyunk! 

Hálásan köszönjük Istennek, Lajos 

atyának és egymásnak ezt a tartal-

mas, szép együttlétet!

Simon  Erika 

Plébános atya kérésére a szentmisék végén a záróének után elimádkozzuk a 

„Szent Mihály arkangyal…” kezdetű imát! Kérjük a testvéreket, hogy ezen 

is közösen vegyünk részt! 

 

Szent Mihály arkangyal, 

védelmezz minket a küzdelemben; 

a sátán gonosz kísértései ellen 

légy oltalmunk! 

Esedezve kérjük: 

„Parancsoljon neki az Isten!” 

Te pedig, mennyei seregek vezére, 

a sátánt és a többi gonosz szellemet, 

akik a lelkek vesztére 

körüljárnak a világban, 

Isten erejével 

taszítsd vissza a kárhozat helyére! 

Amen. 
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KÖSZÖNJÜK! 

Öröm és hála van a szívünkben, hogy a temp-

lomtakarításban sokan részt vettetek – ös--

szességében hatvan-hetven fő. Ott voltak rit-

kábban látott testvérek is, és olyanok is, akik 

a táblázatba nem iratkoztak fel. Eljött segíteni egy háromtagú kárpátaljai csa-

lád is, akik most Gödöllőn kaptak szállást. 

A végső söprés, elpakolás után fél egykor el tudtak jönni azok is, akik a zárást 

vállalták. Minden helyiség tisztán ragyog! 

Nagyon köszönjük a takarításban résztvevők segítségét! 

 
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 honlapun-

kat: http://szentharomsagtemplom.hu 

és  

 

facebook oldalunkat:  

Gödöllői Szentháromság Plébánia 

http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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OLVASÓLÁMPA 
 

Egyedül Jézus Krisztus 

 

„Ahol erőszakkal akarják elfeledtetni Jézus Krisztus ne-

vét, ott ragyog fel csak igazán, mert az üldöztetés idején 

valóban a lényegre figyelünk: Jézus Krisztus személyére, 

s minden másnak csak annyiban tulajdonítunk jelentősé-

get, amennyiben vele összefügg. Ilyenkor nem saját 

ügyességünkbe, módszereinkbe, intézményeinkbe vetjük bizalmunkat, hanem 

egyedül Jézus Krisztusba. 

 Akkor hát kívánjuk magunknak az üldöztetést? Ne örüljünk annak, hogy 

szabad nyíltan megvallani hitünket, templomba járni, a keresztény értékrend 

szerint élni és nevelni gyermekeinket, egyházi óvodába, iskolába járatni őket? 

A kereszténység minősége nem politikai rezsimek függvénye, hanem a belső 

hozzáállásé. Akár vallásszabadságban élünk, akár üldöztetésben van részünk, 

kereszténységünk csak annyiban lehet krisztusi, amennyiben a Vele való sze-

mélyes kapcsolat élteti. Ez pedig lehetetlen anélkül, hogy ki-ki le ne mondana 

még saját magáról is érette! Csak ez az a kereszténység, amelyen nem vesznek 

erőt a földi hatalmak, de még a pokol kapui sem. 

 Új életet ajándékozó, feltámadott Jézusunk! Add, ké-

rünk, kegyelmedet, hogy amikor békességben élhetünk, el 

ne bizakodjunk és el ne lanyhuljunk, hanem indítsunk önzé-

sünk ellen belső üldözést: vessük alá kemény önmegtaga-

dásnak vágyainkat, érzéseinket, hajlamainkat: mondjunk 

ellent a hatalom, a gazdagság, a kényelem kísértésének; és 

egyedül Hozzá ragaszkodjunk, aki az örök haláltól meg-

mentettél minket.” 

(Részlet Barsi Balázs: Jézus, világ megváltója. Szentírási 

elmélkedések a húsvéti szent időre című új könyvéből.)   F. I. 

 

Ajánló 

Szeretettel ajánlunk két könyvet:  

Jaczenkó Edit : Evezz a mélyre című könyvét, mely a teremtett világ és az 

ember kapcsolatáról szól, valamint Taylor Caldwell: Lucanus című művét, 

mely Szent Lukács apostol életét mutatja be. Érdeklődni a sekrestyében lehet. 

Két zenei cd-t is ajánlunk:  

Bódi Mária Magdolna vértanúságáról és a magyar papok és szerzetesek XX. 

századi vértanúságáról szóló albumokat. Ezek megvásárlásával támogatjuk a 

diktatúrákban üldözött egyházi személyek emlékművének felállítását. Ugyan-

csak a sekrestyében érdeklődhetünk. 
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 

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

https://igenaptar.katolikus.hu/  

https://www.katolikusradio.hu/igenaptar 

április 24. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 

Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. 

Az egyház április 19-én ünnepli az isteni irgalmasság vasárnapját. Az ünnepet 

Szent II. János Pál alapította 2000-ben. Ezzel tett eleget Jézus kérésének, me-

lyet Szent Fausztina nővérnek fejezett ki. Az isteni irgalmasság apostolaként 

tisztelt szerzetesnőnek az első és a második világháború között többször meg-

jelent a feltámadt Jézus. „...Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe mene-

dék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére. Az 

emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmam-

hoz” (Szent Faustyna Kowalska: Napló, 699, 300). 

 https://www.vaticannews.va/hu/egyhaz/news/2020-04/isteni-irgalmassag-

vasarnapja-20-eve-alapitotta-ii-janos-pal.html 

április 25. Szent Márk evangélista (68) 

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremt-

ménynek! 

április 29. Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédő-

szentje (1380) 

Az én igám édes, az én terhem könnyű. 

május 1. Szent József, a munkás 

Az Úr az!  

május 2. Szent Atanáz püspök és egyháztanító (373)  
Ne fáradozzatok veszendő eledelért! 

május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (1. sz.) 

Én vagyok az út, az igazság és az élet. 

május 7. Boldog Gizella (1060 körül) 

A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. 

Bajor hercegnő, az első magyar királyné. Regensburgban született a 980-as 

évek elején. 996-ban a Géza fejedelem megkérte fia, István herceg számára 

Gizella kezét. 1000-ben, Géza halála után István megkapta a magyar koronát 

és Gizella is királynévá lett koronázva. Egész életét a királyi család szolgálatá-

ra szentelte. Veszprémet királynéi várossá fejlesztette. Nem tudjuk, hogy hány 

gyermeket szült, de mindegyiket kiváló nevelésben részesítette. Erre Szent 

Imre példája is ékes bizonyíték. Veszprémben női szerzetes kolostort alapított. 

István halála után az utódok Veszprémben tartották fogva, és csak III. Henrik 

seregei tudták 1045-ben az országból kiszabadítani. Passauban élt ezután, és 

állítólag 1060-ban halt meg. Passaui sírja a magyarok zarándokhelye.  

május 11. Boldog Salkaházi Sára (1944) 

Én világosságul jöttem e világra.  

http://www.liturgia.hu/liturgikus-igenaptar/
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-05-03
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1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben belépett a Szociális Testvérek 

Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Istennek szentelte életét. Örökfoga-

dalmi mottója: Alleluja! Itt vagyok, engem küldj! Krisztus iránti szenvedélyes 

szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, 

mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésé-

ben a II. világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a Társaság-

ért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a Tár-

saság és a testvérek üldözése következne be. 1944. december 27-én elhurcol-

ták és menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték. 2006. április 28-án avatták bol-

doggá Budapesten. 

május 16. Nepomuki Szent János (1393)  

Aki szeret engem, megtartja tanításomat.  

május 17. Boldog Scheffler János püspök és vértanú (1952) 

Békességet hagyok rátok. 

Tízgyermekes zsellércsaládban született 1887-ben Kálmándon (Szatmár me-

gye). A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán és Rómában 

tanult. 1910-ben szentelték pappá. 1915-ben Budapesten avatták a hittudomá-

nyok doktorává. Hittanári és plébánosi munkája mellett foglalkozott az egyhá-

zi autonómia, valamint az egyház és az állam viszonyának jogi vonatkozásai-

val. 1942-ben szatmári megyéspüspökké nevezték ki. A háborús években 

többször fellépett az üldözöttek védelmében, a gyűjtőtáborba hurcoltakon, fő-

ként zsidókon próbált segíteni. Kimentette az SS által erőszakkal elhurcolt 

papjait. A háború után a román Securitate őt szemelte ki arra, hogy vezesse a 

pápát el nem ismerő romániai katolikus egyházat. Erre a felkérésre ennyit vá-

laszolt: „Non possum!” (Nem tehetem!). A román kormány 1948-ban műkö-

dését felfüggesztette. 1950-ben elutasította a békepapi mozgalom megszerve-

zését, ezért kényszerlakhelyre, Körösbányára vitték. 1952. március 19-én le-

tartóztatták. Arra próbálták rábírni, hogy Gyulafehérváron vegye át az állami 

egyházmegye kormányzását. Nem fogadta el, ezért előbb Máramarosszigeten 

került börtönbe, majd a zsilavai földalatti (megsemmisítő) tömlöcbe vitték, 

ahol 1952. december 6-án hunyt el. Koporsó nélküli jeltelen sírba temették, de 

a börtön ortodox lelkésze megjegyezte a sírhelyét. Végső nyughelye a szat-

márnémeti székesegyház kriptája. Boldoggá avatására 2011. július 3-án került 

sor Szatmárnémetiben.  

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-scheffler-janos-puspok-es-vertanu  

május 22. Szent Rita szerzetesnő (1447)   
Ezt a bilincset ugyanis a választott nép reménysége miatt rakták rám. 

május 23. Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú (1945)  

Maradjatok bennem!  

Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesváron székely főnemesi 

családban. 1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, majd katonalelkész egy 

kórházvonaton. 1918-tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szoci-

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-scheffler-janos-puspok-es-vertanu
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ális problémák, fölkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a 

győri püspöki széket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, min-

dent elkövetett az üldözöttekért. Vértanú- halálát is ez okozta, 1945. április 2-

án, a város elfoglalása után a püspökvárba menekült asszonyok és leányok vé-

delmére kelt. Holtteste a győri székesegyház kápolnájában nyugszik. II. János 

Pál pápa avatta boldoggá 1997. november 9-én.  

május 24. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja 

Istennek minden lehetséges. 

május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap (1595) 

Jobb nektek, ha én elmegyek.  

május 29. Urunk mennybemenetele 

Áldás közben eltávozott tőlük és fölment a mennybe.  

június 1. Szent Jusztinusz vértanú (166) 

Megőriztem őket. 

június 3. Lwanga Szent Károly és társai, vértanúk (1886) 

Legeltesd juhaimat! 

június 5. PÜNKÖSDVASÁRNAP 

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. 

Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a he-

lyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az ég-

ből és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tü-

zes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valameny-

nyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 

amint a Szentlélek szólásra indította őket (ApCsel 2,1-4). 

június 6. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja  

Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. 

 

HÍREK, HIRDETÉSEK 

Nagy örömünkre elindult egyházközségünk Facebook-oldala  

Gödöllői Szentháromság Plébánia néven! 

https://www.facebook.com/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-

Szenth%C3%A1roms%C3%A1g-Pl%C3%A9b%C3%A1nia-

105629982068615 

Minden nap igyekszünk lelki gondolatokkal, hirdetésekkel segíteni 

mindennapi keresztény életünket. Felhívjuk a figyelmet egyházköz-

ségünk programjaira, olvashatják a vasárnapi hirdetéseket, beszá-

molunk az egyházközségben történtekről. 
Megújult honlapunk, áttekinthetőbb, érdekesebb, informatívabb lett  

Elérés: szentháromságtemplom.hu 

https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-26
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-03
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-06
https://www.facebook.com/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-Szenth%C3%A1roms%C3%A1g-Pl%C3%A9b%C3%A1nia-105629982068615/
https://www.facebook.com/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-Szenth%C3%A1roms%C3%A1g-Pl%C3%A9b%C3%A1nia-105629982068615
https://www.facebook.com/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-Szenth%C3%A1roms%C3%A1g-Pl%C3%A9b%C3%A1nia-105629982068615
https://www.facebook.com/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-Szenth%C3%A1roms%C3%A1g-Pl%C3%A9b%C3%A1nia-105629982068615
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Segítség az ukrajnai háború idején  
Egyházközségünk folyamatosan tartja a kap-

csolatot a Váci Egyházmegye Karitász igazga-

tóságával, illetve a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat regionális vezetőivel. Kovács Gábor 

igazgató úr abban kérte a karitász közösségek 

segítségét, hogy álljunk a következő hetekben 

az esetlegesen menekültként országunkba ér-

kező emberek mellé. Várják azoknak a kö-

zösségeknek, illetve családoknak a jelentkezését, akik vállalják, hogy egy-

egy családot befogadnak, és átmenetileg (reményeink szerint csak néhány 

hétig) biztosítsanak számukra szállást és étkezést.  

Egyházközségünkben a szállásra vonatkozó felajánlásokat központilag gyűjt-

jük, kezeljük és küldjük meg a Váci Karitász Igazgatóság részére. Aki tehát a 

fenti kérésben segíteni tud, az alábbi információkat küldje el: 

A szállásadó neve: 

Címe: 

Az ingatlan címe, ahol a szállást biztosítja: 

A szállásadó mobiltelefon száma: 

A szállásadó e-mail címe: 

Alkalmas-e a szállás mozgáskorlátozott személy befogadására: igen/nem 

A jelen felajánlás kapcsán hozzájárulok, hogy személyes adataimat a Szenthá-

romság Plébánia Karitász csoportja és a Váci Egyházmegyei Karitász igazga-

tósága nyilvántartsa és kezelje: igen/nem 

(Adatvédelmi szempontból nagyon fontos, hogy a fenti nyilatkozatot is hagyja 

jóvá a felajánlást tevő!) 

A jelentkezéseket Dobos Ferenc gyűjti, a leveleket neki küldjétek a  

dobosfe@gmail.com e-mail címre. 

Ha az adományokkal kacsolatban merül fel kérdésetek (mit gyűjtünk, mikor 

és hol lehet leadni, stb.), akkor Vass Évit kereshetitek: 

Vass Éva 
eva.vass@stallprofi.hu 

Az önkéntes munka területén most kezdjük gyűjteni a felajánlásokat. Ennek 

a területnek Vanyó Laci a felelőse, akit ezeken az elérhetőségeken értek el: 

Vanyó László: 
vanyo.laszlo@vanyocsalad.hu 
 

 A bérmálkozásra templomunkban 2022. június 12-én, Szentháromság 

vasárnapján, templomunk búcsúünnepén kerül sor.  

 Pápai áldásban részesült az egyháztanács megbecsült tagja, Isten és 

közösségünk hűséges szolgája, id. Varga Árpád. A januárban kelt pápai 

mailto:dobosfe@gmail.com
mailto:eva.vass@stallprofi.hu
mailto:vanyo.laszlo@vanyocsalad.hu
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díszoklevél márciusban jutott el a címzetthez. Isten tartsa meg őt egészség-

ben, örömben! Gratulálunk, és köszönjük odaadó munkáját! 

 Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáb-

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

tehetik meg. 

 Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van arra, 

hogy áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál! 

 Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten 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!  

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

misére. Ilyenkor számukra is érthetőbb prédikációval készülünk. 

 Szerdánként az esti szentmise előtt együtt imádkozzuk a rózsafüzért.  

 Imaiskola: szombat esténként a szentmise után Lajos atya szemlélődő 

kurzust vezet. Két csoportja van: az imaginációs technikával ismerkedők a 

gyakorlatok során szerzett tapasztalataikat is megbeszélik, a szemlélődő gya-

korlatban résztvevők csendes imában töltenek 2 órát Istennel, és csak igen rö-

vid megosztással zárják az alkalmakat. 

 Kedd esti ima: keddenként a kápolnában a Karitasz és az Alpha imahát-

terét nyújtó csoport gyűlik össze 19 órakor vezetett imára – egy rövid elmél-

kedés után mindenki csendben imádkozik, majd lehetőség van megosztásra is; 

van néhány állandó résztvevő, mellettük rendszeresen egy-egy újabb testvér is 

csatlakozik.  

 Szeretettel hívjuk nyugdíjas korú testvéreinket csütörtökönként 

délelőtt 9 órától 10 óráig a közösségi házba találkozásra, beszélgetésre. 

Egy-egy kisfilm, történet, bibliai gondolat fényénél tudjuk megbeszélni, meg-

osztani örömeinket és bánatainkat, reményeinket és aggodalmainkat, gondola-

tainkat mulandó életünkről és az örökkévalóságról. A közös együttlétet rövid 

imával zárjuk. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

 Május a Szűzanya hónapja. Hétköznapokon az esti mise után együtt 

imádkozzuk a loretói litániát.  

 Zarándoktábort szervezünk 12-18 éveseknek 2022. július 22-28-ig 

Márianosztráról. Aki szeretne menni, keresse Bacsi-Nagy Gergelyt! 

Részletek: http://szentharomsagtemplom.hu/zarandoktabor/ 

 A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgá-

lattal is részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmá-

nyait, perselyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal!  

http://szentharomsagtemplom.hu/zarandoktabor/
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Evangélium-szöszölő    
Szeretettel várjuk minden hónap harmadik vasárnapján a fél 11-es szent-

mise 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 assak-

ram0127@gmail.com címen, vagy a 06 20 201 5786 telefonszámon jelzik az 

adott alkalom előtt gyermekük részvételi szándékát.  

A következő alkalom május 15-én lesz.  

A hagyományos Élő rózsafüzér zarándoklat idei időpontja: 2022. május 14.  

Mottója: Magnificat!  

Bővebben az alábbi honlapon tájékozódhatunk: 

http://elorozsafuzer.hu/nyitolap 

2022. május 21-én lesz a tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. Jelentke-

zés az atyáknál. 
Részletek az alábbi honlapon olvashatók: 

https://nagymaros.katolikus.hu/nagymaros-var-2022-ben-is/ 

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. 
 

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.  

Gondoljunk rá, hogy a 2021. évi személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-ával 

magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szer-

vezetnek adhatjuk.  

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.  
Ha adónk másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretnénk 

adni, akkor a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány javára rendelkez-

zünk, melynek adószáma: 19185387-1-13.  
 

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. 
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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 

2022. HÚSVÉT 
 http://szentharomsagtemplom.hu      fenyesforras@gmail.com 

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

 

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

