
  
 

 
  

 

PPÜÜNNKKÖÖSSDD  
ünkösd napjait éljük. A Szentlé-

lek eljövetelének napjait. Mindig 

van valami csodálatos ezekben a na-

pokban, az Isten a Lélek által szinte 

újjáteremti a világot. De mi is a Lé-

lek üzenete nekünk a XXI. század-

ban? 

a az első pünkösd történetét 

nézzük, azt látjuk, hogy a Lélek 

elsősorban közösséget teremt. Az 

apostolokat egy közösséggé ková-

csolja és együtt lépnek ki a jeruzsá-

lemi emberek elé, hogy Jézusról be-

széljenek. Ahogy Bábel tornyának 

történetében az emberek közössége 

megszakad az önzés miatt, úgy most 

pünkösdkor az Isten minden népet 

újra egynyelvűvé tesz. Mai korunk-

ban nagyon fontossá válik újra a kö-

zösség gondolata. Ismerjük, mennyi-

re individuálissá vált világunk, min-

denki a saját érdekét akarja érvénye-

síteni. Elfelejtjük, hogy amikor az 

ember egyedül van akkor fél, nem 

érzi magát biztonságban, amikor pe-

dig közösségben, akkor biztonságban 

érzi magát. Emlékszem, amikor az 

ifjúsági találkozón voltunk Madrid-

ban, közel 3 millióan imádkoztunk 

együtt, és az élmény leírhatatlan volt. 

Olyan biztonságot adott mindannyi-

unknak, hogy bármit megtettünk 

volna. Sokszor lehetett hallani az in-

terneten, vagy volt aki élőben is 

hallhatta, hogyan hangzott Csíksom-

lyón a magyar himnusz. Elég meg-

hallgatni, és rögtön érzi az ember, 

ebben igazi erő van. A Szentlélek 

összegyűjtötte azt a rengeteg embert, 

erőt adott nekik, bátorrá tette őket. 

Bennünket is szeretne bátorítani, 

hogy merjünk szembenézni a mai 

világ kihívásaival. Sokszor belesüp-

pedünk a rosszba, mert úgy érezzük, 

kevesek vagyunk ahhoz, hogy bármit 

is tegyünk érdemben. De gondoljunk 

csak az apostolokra. Ha valakiknek, 

akkor nekik reménytelennek tűnt a 

P 

H 

LELKIPÁSZTORI LEVÉL 

XXXI. évfolyam  

2022. 3. szám 

PÜNKÖSD 



Fény és Forrás   2022. PÜNKÖSD 

   2 
 

  

küldetésük: tizenketten elindulni és 

meghódítani az egész világot. De a 

Lélek bátorította őket és nem féltek 

hallgatni a szavára, beállni az Ő 

áramlásába, vagy, ahogy egyik püs-

pök atya mondta egyszer: „beállni a 

huzatba”. Mai világunk problémái, 

nehézségei túl nagynak tűnnek szá-

munkra, de a Lélek ereje, azt mutat-

ja, hogy valahol el kell kezdenünk. 

Minden háború egy ajtó becsapásá-

val kezdődik, szokták mondani. Ez 

alapján minden fantasztikusan jó do-

log a világban egy kis dologgal, ve-

lünk kezdődik. Jézus azért küldte a 

Szentlelket, hogy bátorítónk, közös-

ségteremtőnk legyen. Engedjük, 

hogy dolgozzon az életünkben! 

ünkösd elmúlt, de szerencsére a 

Lélek nem hagyott el bennünket. 

Itt van velünk és folyamatosan báto-

rít, erőt ad, és a közösség létrehozá-

sára és építésére biztat bennünket. 

Hallgassunk Rá! 

András atya 

Túrmezei Erzsébet 

Pünkösd után 
Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt – esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt – szent vágyak 

      mozdulása. 
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása. 
Csendesen várni – várni, hinni, kérni! 
Aztán – boldog pünkösd utánba érni! 
 

S pünkösd után – szent égi erőt-vetten, 
pünkösd után – Lélekkel telítetten, 
pünkösd után – bátor tanuvá lenni, 
pünkösd után – szolgálni, égni, tenni, 
pünkösd után – régit kárnak ítélni, 
Krisztusnak élni és másoknak élni, 
minden mennyei kincset elfogadni, 
és pünkösd után – adni, adni, adni! 
 

TARTALOM 

1 Pünkösd  

2 Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után 

3 27. Családkongresszus 

4 Váci egyházmegyei családtalálkozó 

5 Nagymaros 

6 Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja 

7 10. Aranytoll verseny 

8 A plébániahivatal nyitva tartása 

9 Határtalanul 

10 Nepomuki-nap 

11 Élő Rózsafüzér Zarándoklat 

12 Imaszándékok  Zarándoktábor 

13 Egyházközségi Zarándoklat  Média 

14 Olvasólámpa 

15 Ünnepeink és szentjeink 

20 Hírek, hirdetések 

24 Miserend
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Huszonhetedik alka-

lommal gyűltek össze a 

család ügyéért tenni 

akaró egyháziak és vilá-

giak Marton Zsolt csa-

ládreferens püspök és a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottsága meg-

hívására Máriabesnyőn. Május 19. és 21. között válaszokat kívánó aktuális 

jelenségekkel foglalkoztak a résztvevők. 

20-án, pénteken a kongresszust a Benyus Testvérek Kamaraegyüttesének kon-

certje nyitotta meg. 

A kongresszus közel száz résztvevőjét Marton Zsolt váci megyéspüspök kö-

szöntötte. Szinte minden egyházmegyéből érkeztek házaspárok, papok, szerze-

tesek, a család ügyéért elkötelezettek. 

A főpásztor a konferenciát megnyitó beszédében elmondta: „A közelmúltban 

Vácott tartotta közgyűlését a Katolikus Családszervezetek Európai Szövetsége 

(FAFCE) »A család Európa kincse, a szeretet civilizációjának központja és 

szíve« mottóval, 

melyhez mi hozzá-

tettük, Magyaror-

szágé is. A család 

életben és egészség-

ben tartói pedig ti 

vagytok, nektek kö-

szönjük, hogy 

Krisztus szándéka 

szerint építjük a csa-

ládokat.” 

Férfit és nőt végképp eltörölni – Miért veszélyes a gender ideológia a csalá-

dokra? címmel Krúdy Tamás újságíró, kommunikációs szakember, hatgyer-

mekes édesapa tartott előadást. 

Egyensúlyvesztés, kiégés – megújulás címmel Dabóczi Kálmán előadása egy-

szerre adta a téma elméleti megalapozását, nyújtott az Egyház szerepéről, je-

lenlétéről, kommunikációjáról továbbgondolásra érdemes meglátásokat, és 

egyszerre volt tanúságtétel. 

A résztvevők nagy örömmel fogadták Bíró László püspököt. Marton Zsolt 

szívélyes szeretettel üdvözölte visszatérő elődjét. Bíró László az ünnep jelen-

tőségéről beszélt a család, a munka, az idő kontextusában. A kongresszus fa-

kultációkban adott lehetőséget arra, hogy a résztvevők aktuálisan fontos té-

mákban tudjanak elmélyedni. 

A nap szentségimádással és kötetlen beszélgetéssel zárult. 

forrás: Magyar Kurír 



Fény és Forrás   2022. PÜNKÖSD 

   4 
 

  

„Jó itt nekünk együtt lenni…” 

Váci egyházmegyei családtalálkozó 

Veresegyház, 2022. július 2. 

Szentatyánk, Ferenc pápa szándékának megfelelően egyházmegyénk lélekben 

és tevékenyen is bekapcsolódik a Családok X. Világtalálkozójába.  

ELŐADÁSOK – TANÚSÁGTÉTELEK – GYERMEKPROGRAMOK – 

KÖZÖSSÉGEK – KONCERT – AKOLITUS TALÁLKOZÓ – PÜSPÖKI 

SZENTMISE 

Szervező: Római Katolikus Plébánia Veresegyház 

Részleteket a faliújságon és az alábbi honlapon olvashatunk: 

https://www.csaladtalalkozo.hu/ 

 

Az egyházmegyei családtalálkozóhoz kapcsolódva a Veresegyházi Római Ka-

tolikus Plébánia rajzpályázatot hirdet gyermekek és fiatalok részére. Részle-

tek a faliújságon és a családtalálkozó honlapján olvashatók. 

 

PONT NEKED 

Ha unod a hittan órát, vagy ha szereted! Ha hiszel Istenben, vagy ha csak ér-

deklődsz: légy részese egy eseménynek, ahol olyan emberekkel találkozhatsz 

a színpadon, akik nem rizsáznak a hittel kapcsolatban. 

Egyházmegyei ifjúsági nap és ministráns találkozó 

Monor, 2022. június 10. péntek 

Részletek a faliújságon és az alábbi honlapon találhatók: 

https://mente.hu/jubileumok/pontnekedifjusaginap/ 

https://www.csaladtalalkozo.hu/
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„Valamirevaló vagy”.  

Május 21-én szombaton volt a tavaszi Nagymarosi Ifjúsági találkozó, melyre 

egyházközségünkből 13 fiatal résztvevőként egy fiatal a Gyerekmaroson segí-

tőként volt jelen. A találkozó címe: Valamirevaló vagy! nagyon jó témavá-

lasztásnak bizonyult. A főelőadást Süveges Gergő újságíró tartotta. Nem va-

gyunk semmirevalók, de mindenrevalók sem. Viszont mindenki valamirevaló! 

Adományokat kaptunk, amik különleges képességek, amiket Jézus ingyenesen 

ad Isten kegyelméből, hogy az egyház növekedésére szolgáljon. Ezek az ado-

mányok kimeríthetetlenek. Erre szolgált gyakorlati példákkal az előadó. Majd 

hét pontban megfogalmazta honnan tudhatjuk, hogy nekünk milyen adomá-

nyunk van. És végül, ha már tudjuk, mit kezdjünk velük. Az előadás után ze-

nés szentségimádáson vettünk részt. Utána különböző fórumokra lehetett 

menni. Érdekes volt a Kérdezz Felelek a Kálvária dombon és Kerényi Lajos 

atya előadása a templomban. Az ebédidőben a parton kötöttünk ki a halasnál. 

Majd délutáni közös fagyizás után a Duna parton egy kit mi fogott meg kört 

csináltunk. Sok mindent helyretett az előadás és elindított dolgokat bennünk. 

Végül együtt részt vettünk a Marton Zsolt püspök atya által celebrált misén. 

Összeségében rengeteg kincset kaptunk. Néhány konkrét gondolatot szeret-

nénk megosztani veletek. 

 

Nagyon tetszett az első előadás, amit 

Süveges Gergő tartott, kézzelfogható 

és követhető volt, sok kisebb gondo-

lattal, amik elgondolkoztattak, meg-

nyugtattak vagy megnevettettek. 

Egyet emelnék ki, ami különösen is 
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megnyugtató volt számomra, hogy 

Isten nem akarja, hogy olyat csinál-

junk, amit nagyon nem szeretnénk, 

nem várja el tőlünk, hogy fogcsikor-

gatva éljük az életünk, mert szeret 

minket. Zsófi 

 

A főelőadás tele volt értékes gondo-

latokkal. Amik engem a legjobban 

megfogtak, hogy fel kell ismerni az 

ajándékaimat és azokat kötelességem 

és felelősségem fejleszteni és ezután 

szolgálni. Végig kell ellenőriznem, 

hogy a szolgálatom hatékony vagy 

nem, örömmel végzem vagy nem, van 

haszna vagy nincs, a közösséget 

szolgálom vele vagy önös érdekek 

vezérelnek. 

 Csenge 

 

„Mert ahol ketten vagy hárman ös--

szegyűlnek az én nevemben, ott va-

gyok közöttük.”(Máté 18:20) 

Ez az igevers jutott eszembe, amikor 

otthon a családomnak elmeséltem, 

hogy milyen volt az ifjúsági találko-

zó. Kimondhatatlan érzés volt, ami-

kor megláttam a több, mint 1000 fia-

talt, akik magukkal hozták hétközna-

pi nehézségüket, fájdalmukat, ennek 

ellenére vidámak voltak, békesség-

ben voltak egymással. Akik azért jöt-

tek, hogy együtt imádkozzanak jövő-

jükért, hogy mindvégig Krisztusnak 

tetsző életet éljenek, az Úrtól kapott 

adományokat pedig mások segítésére 

fordítsák. Azt kívánom mindenkinek, 

hogy legalább egyszer tapasztalja 

meg  ezt a fenomenális élményt!  

    N.Kristóf 

Az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó október 1- én lesz. Legyünk minél 

többen! 

H Zs 
 

 

Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja 2022. május 8. 
 

Ez a vasárnapi szentmise abban volt 

különleges, hogy az atyán és az as--

szisztencián kívül egy fiatal kispap is 

megjelent előttünk, nevezetesen Fin-

ta Zsolt a váci egyházmegyéből, aki 

jelenleg a budapesti Központi Pap-

nevelő Intézet harmadéves szemina-

ristája. Az evangélium elhangzása 

után ez alkalommal a prédikáció he-

lyett őt hallgattuk. Mivel ez a nap a 

papi és szerzetesi hivatások vasár-

napja volt, Zsolt kispap szerint szép 

szokás, hogy ilyenkor tanúságot te-

gyenek hitükről és a meghívásról, 

amit Istentől kaptak. Ehhez néhány 

képet hozott elénk az életéből, a mo-

zaikból, amiből már egy szép színes 

szőttes állt össze. Finta Zsolt a 

Szentjánosbogár közösség tagja, 

mely egy katolikus lelkiségi mozga-

lom, és céljuk a fiatalok körében a 
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közösségépítés és a keresztény hit 

átadása. Táborvezető is, és egy-egy 

ilyen tábor alkalmával a fiatalok 

igyekeznek a fényt tovább vinni ott-

honukba, iskolájukba. Zsolt akolitus 

képzésben is részesült, elmondása 

szerint nem kisebb emberekkel, mint 

Herczeg Peti, Máthé Laci és Bacsi-

Nagy Gergő. Egyben Lovassy Attila 

volt káplánunk üdvözletét hozta kö-

zösségünknek, aki jelenleg az Apor 

Vilmos Katolikus Főiskola tanára.  

Jó érzés volt hallani volt káplá-

nunkról, és kicsit belelátni papjaink 

életébe, fejlődésébe. De azt is látni 

kell, hogy azért találunk mindenhol 

ismerőst, mert sajnos egyre keveseb-

ben vannak, akik ennek a hívatásnak 

szentelik életüket.  

Imádkozzunk tehát papi és szerzetesi 

hivatásokért, és egyben minden hiva-

tásért, hogy az emberek meghallják 

Isten hívó szavát, és kiteljesedjen 

életükben Isten akarata, hogy olyan 

személyekké váljanak, amilyeneknek 

azt Isten megálmodta. Ha Isten meg-

hív valamire, és erős, ellenállhatatlan 

hívást érzel, akkor ne félj! Isten meg 

is fog adni hozzá mindent, amire 

szükséged lesz az úton!  

Simon Erika 
 

10. jubileumi Aranytoll-verseny 
  

A gödöllői Szent Imre Katolikus Ál-

talános Iskola és Óvoda évek óta 

megrendezi a Váci Egyházmegye is-

koláinak helyesírási versenyét. Saj-

nos a járvány miatt az utóbbi két év-

ben a verseny elmaradt, idén viszont 

végre sor került a 10. jubileumi 

megmérettetésre április 21-én, csü-

törtökön délután. 

 14 iskola 159 tanulója tette 

próbára helyesírási és nyelvhelyessé-

gi tudását a 8 évfolyamon. A teszte-

ket 14 órától kezdődően 45 percig 

írhatták a gyerekek, miközben a zsűri 

stratégiai megbeszélést tartott. A ver-

seny után a helyi és a meghívott taná-

rok gőzerővel javítottak, a gyerekek 

pedig a tornateremben a Guliba Tár-

sulat előadásán és táncházban vehet-

tek részt, az izgalmak után kikapcso-

lódhattak. 

 Az eredményhirdetés során év-

folyamonként az első 6 helyezett ok-

levelet kapott. Az első három díjazott 



Fény és Forrás   2022. PÜNKÖSD 

   8 
 

  

könyvjutalomban is részesült, vala-

mint aranytollat kapott ajándékba, az 

első helyezett „Aranytoll díj 2022” 

gravírozással. 
 

Eredmények: 

 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett 

1. évf. Lázár Hanna, Gö-

döllő 

Fazekas Linda, Gö-

döllő 

- Liget Lilla, Szolnok 

2. évf. Csonka-Szőke Villő, 

Dabas 

Domján Lili Zoé, 

Pécel 

Balog Hanga, Szol-

nok 

3. évf. Kárpáti Villő, Gö-

döllő 

Kakuk Zétény, 

Szolnok 

Hatfaludi Csenge 

Gréta, Gödöllő 

4. évf. Szokol Magdolna, 

Gödöllő 

Eglesz Luca, Szol-

nok 

Szőnyi Eszter, Pécel 

Kajdi Kata, Hatvan 

5. évf. Balázs Barna, Gö-

döllő 

Gulybán Zsófia, 

Gödöllő 

Mikus Benedek, 

Cegléd 

6. évf. Seres Borbála, Hat-

van 

Balog Sára, Bátony-

terenye 

Nagy Zente, Alber-

tirsa 

7. évf. Kecskés Eleonóra, 

Bátonyterenye 

Tóth Lili, Nagykáta Czakó Zsóka, Szol-

nok 

8. évf. Horváth Gréta Flóra, 

Nagykáta 

Váczi Lara Pálma, 

Nagykáta 

Csörgi Fanni, Hat-

van 
 

 Köszönjük szépen a gyerekeknek, a felkészítőknek, a kísérőknek, a ver-

seny szervezésében és lebonyolításában résztvevőknek a munkáját! Reméljük, 

jövőre is találkozunk!         BFA 
 

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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Határtalanul! Hősök, királyok szentek nyomán Erdélyben 
A gödöllői Szent Imre Ka-

tolikus Általános Iskola és 

Óvoda tanulói 2022. április 

26. és 29. között Erdélyben 

jártak a Határtalanul prog-

ram keretében. Iskolánk 31 

hetedikes tanulója vett részt 

a tanulmányi kiránduláson. 

Utunk során magyar kirá-

lyok, szentek, hősök életé-

hez kapcsolódó helyeket 

kerestünk fel. Városnézésre 

indultunk Nagyváradon, 

felkerestük a püspöki szé-

kesegyházat, megtekintet-

tük Szent László hermáját. 

Megálltunk a Király-

hágónál, Csucsán, az Ady-

emlékháznál, Körösfőn. 

Kirándulhattunk a Tordai-

hasadékban, ami mészkő-

hasadék a Torockói-

hegységben. Gyönyörköd-

hettünk a tordai sóbánya 

tárnáiban. 

Felfedezhettük kincses Ko-

lozsvár nevezetességeit. A 

Házsongárdi temetőben felkerestük híres erdélyi tudósok, gondolkodók sírem-

lékeit. Mátyás király szülőházának felkutatása után koszorút helyeztünk el 

Mátyás király lovas szobránál.  

Erdély népművészetével ismerkedtünk meg a torockói Néprajzi Múzeumban, 

majd találkoztunk a Kis Szent Teréz Gyermekotthon lakóival. Megajándékoz-

tuk őket, átadtuk az iskolánkban nekik gyűjtött adományokat, majd egy lelki 

énekkel köszöntöttük Böjte Csaba testvér által befogadott gyermekeket. 

Nagyenyeden a nagyhírű református kollégium udvarán diákjaink két csoport-

ja jelenetet adott elő társainak Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa című művé-

ből.  

Látogatást tettünk Gyulafehérváron a Szent Mihály-székesegyházban, ahol 

megkoszorúztuk a Hunyadiak síremlékét, majd János Zsigmondra, Bethlen 

Gáborra, és II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választására emlékeztünk. 
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Kirándulásunk utolsó napján Vajdahunyadra utaztunk, megtekintettük a Hu-

nyadiak várát, Déván felolvastuk az ismert népballadát, majd  utazásunk vé-

gén Aradon megkoszorúztuk a vértanúk emlékművét.  

Az út során szerzett élmények, tapasztalatok életre szólóan tudatosítják a 

résztvevőkben a határokon átívelő nemzeti összetartozás érzését. 

-az osztályfőnökök- 

 

Nepomuki-nap 2022 
 

Iskolánkban Nepo-

muki Szent János 

ünnepén minden tan-

év végén megrendez-

zük az évzáró ünnepi 

műsorunkat a Művé-

szetek Házában. 

 Sajnos az utób-

bi 2 évben ez elma-

radt. Idén ezért izga-

tottan várták a szü-

lők, a gyerekek és a 

pedagógusok is az 

előadásokat. 

Az óvodások és az 

alsó tagozatos osztá-

lyok csodás néptánc-

cal, a felsősök ferge-

teges társastánc-

produkciókkal ör-

vendeztették meg a 

közönséget. 

A műsort balett, ver-

sek, hangszeres elő-

adások színesítették. 

Hálásak vagyunk kollégáinknak a színvonalas felkészítő munkájukért, és a 

gyerekeknek a lelkes szereplésükért! 

Ezen a napon Szent Imre-díjban részesült: Antalné Zsámboki Ildikó óvónő, 

Weidl Beatrix tanárnő, Janosik Györgyi igazgatóhelyettes. Köszönjük szépen 

sokéves áldozatos munkájukat! 
BZA 
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Élő Rózsafüzér Zarándoklat 

Május 14-én, szombaton tartottuk a 15. 

Élő Rózsafüzér Zarándoklatot Buda-

pest körül. Több helyről indultak 

résztvevők, körbe ölelve fővárosunkat. 

Ebben az évben nemcsak a főváros 

megtéréséért, hanem a békéért és sok 

egyéni kérésért ajánlottuk fel imáinkat, 

énekeinket és fáradozásunkat.  

Máriabesnyőről reggel 8 órakor indul-

tunk útnak nyolcvan-kilencven fővel, 

Attila atya, Piusz atya, Gellért atya, 

Sanyi kántor kíséretével. Zengett a 

környék imáinktól, énekeinktől. A za-

rándoklaton minden korosztály képvi-

seltette magát, a tizenévestől a nyolc-

van évesig. A Premontrei templomban 

zsolozsmával köszöntöttük az Urat és 

Szűzanyánkat. Következő úti célunk a mi 

templomunk volt. Itt Pici atya üdvöz- ölt 

minket, utána pedig mindenki felfris-

sülhetett az agapén finom sütikkel, 

zsíros kenyérrel, ásványvízzel kínál-

tuk a zarándokokat. A hozzájárulást 

mindenkinek köszönjük! A pihenőt 

követően folytattuk utunkat Pici atyával Szentjakabon keresztül Mogyoródra.  

Az ima és az ének lendülete mit sem változott. Utunk során elimádkoztuk a 

teljes rózsafüzért, valamint az Irgalmasság rózsafüzérét, délben köszöntöttük a 

Szűzanyát, és énekeink is messzire elhangzottak. Sokat halljuk az atyáktól, 

hogy vigyük ki Jézust az emberek közé, mi kézzelfoghatóan ezt tettük! Mo-

gyoródon felmentünk a Szent László kilátóhoz, ami nagyon szépen fel lett 

újítva. Pici atya egy ima kíséretével megáldotta Budapestet és a környező te-

lepüléseket. Ezt követően kettévált csoportunk, jó néhányan Kerepest vették 

célba, csoportunk másik fele pedig a mogyoródi Szent Mihály templom felé 

vette az irányt. Janó atya kedves szavai után itt is kaptunk egy kis energiapót-

lást. A kisebb pihenő és a kapott áldás után nekivágtunk az utolsó út-
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szakaszunknak. Már messziről láttuk a 

fóti Szeplőtelen Fogantatás templom 

gyönyörű tornyait, ami lendületet adott a 

maradék út megtételéhez.  

A templom elérésekor a budapesti za-

rándokokkal egyesülve adtunk hálát 

Szűzanyának ezért a gyönyörű napért. 

Az esti hálaadó szentmisét Marton Zsolt 

püspök atya mutatta be, többek között 

Pici atya szolgálatával. A püspök atya 

elismerő szavakkal köszönte meg áldo-

zathozatalunkat.  

Az egész napos megterhelő gyaloglás 

ellenére mindannyian emelkedett lélek-

kel térhettünk haza.  

          Cecilia  

Lapzártánkkal egyidőben, május 28-án zajlott a rendhagyó egyházközségi 

horgászverseny, családi nap a dányi tónál, ami egyben a majálisunk is volt. A 

horgászverseny reggel 6-kor kezdődött. Azokat, akik nem versenyeztek, dél-

előtt 10 órától várták a szervezők. Előzetesen felmérték, hány résztvevőre le-

het számítani, és mivel a helyszínt gépkocsival lehetett megközelíteni, segítet-

tek azoknak, akik ezt kérték.  

Beszámolót az eseményről majd honlapunkon olvashatnak.  

 

A Rózsafüzértársulat imaszándékai 

1.  Evangelizációs: A családokért 

Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű 

szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétközna-

pokban. 

 

2. Egyházközségünk imaszándékai: 

·      A bérmálás szentségében júniusban részesülő testvéreinkért. 

·      Az Alfa-kurzus szolgálattevő csoportjáért, és azokért, akik szívét már ké-

szíti az Úr a megtérésre.  

·      Az ukrán-orosz háború miatt szenvedőkért, menekültekért és a menekül-

teket ellátó, befogadók emberekért. 

3.   Imádkozzunk papi hivatásokért a Váci Egyházmegyében. 

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

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

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

http://szentharomsagtemplom.hu/zarandoktabor/
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EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT 

Szeretettel hívunk benneteket 2022. június 26-án Mezőkövesdre a 100-adik 

Jézus Szíve Ünnepre. 

A misét Vízi Elemér jezsuita atya mutatja be. Utána a körmeneten is részt 

veszünk, körülbelül 13 óra körül indulunk vissza. 

 

A busz költsége 3000 Ft lesz, amit előre összeszedünk. 

Jelentkezni lehet: Kötél Béláné Marika: 06-30 504-15-36 

                             Morzsányiné Ibolya: 06-20 770-48-99 

Kérünk benneteket, hogy háromnegyed 8-ra érkezzetek meg a Szenthárom-

ság templom parkolójába, hogy 8 órakor  

el tudjunk indulni.    

Szeretettel: Szervezők 

 

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

vethetik a műsort: https://katolikus.tv/; 

 Ajánljuk következő honlapokat: www.szimre.hu;  

      https://shoeshine.hu/ 

      http://www.mente.hu;  

http://magyarkurir.hu;   

www.vaciegyhazmegye.hu;  

http://mkkm.hu;   

http://cursillo.hu; 

http://fokolare.hu  

Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honla-

punkat: 

http://szentharomsagtemplom.hu  
és  

 

facebook oldalunkat:  

Gödöllői Szentháromság Plébánia 

 

 

Elindult egyházközségünk Facebook oldala Gödöllői Szentháromság Plébá-

nia néven! Minden nap igyekszünk lelki gondolatokkal, hirdetésekkel segíteni 

mindennapi keresztény életünket! 

http://szentharomsagtemplom.hu/godolloi-szentharomsag-plebania-hivatalos-

facebook-oldala/ 

http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/godolloi-szentharomsag-plebania-hivatalos-facebook-oldala/
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/
http://szentharomsagtemplom.hu/godolloi-szentharomsag-plebania-hivatalos-facebook-oldala/
http://szentharomsagtemplom.hu/godolloi-szentharomsag-plebania-hivatalos-facebook-oldala/
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OLVASÓLÁMPA 
Boldogságbolt 

„Azt hiszem, mindannyian szeretnénk eljutni az 

Öreg utcába, ahol a Boldogságboltban az öreg ör-

mény vár mindenkit, aki boldogságra vágyik és haj-

landó megfizetni is annak az árát. 

 Az első Boldogságbolt történet több mint egy 

évtizede kering az interneten, adják elő színpado-

kon, olvassák fel templomokban, iskolákban, baráti 

társaságokban, börtönökben. Nagyon örülünk, hogy 

könyvformátumban mi adhatjuk ki először, remél-

ve, hogy sok embert segít megtalálni a boldogságot. 

Kicsit zavarban vagyok, nem is tudom, hogyan mutassam be igazán ezt a 

könyvet. Legszívesebben az egészet idemásolnám, 

mert én sem tudtam abbahagyni, szinte egyszerre 

olvastam el a történetet. Lássunk talán egy kis ös--

szefoglalót, ami csak azt mutatja be, mit is jelent az, 

hogy létezik Boldogságbolt… 

Valahol, a budai Öreg utcában van egy üzlet, a Bol-

dogságbolt, ahol egy öreg örmény várja a betérőket, 

de ebbe a boltba mindenki csak egyszer térhet be.  

A boldogság mindenkinek mást jelent. Mindenki-

nek el kell döntenie, mi az az egyetlen boldogság, 

ami betölti az életét. »A mai világban mindenki 

csapongva száll a boldogságok között, ízlelgetve az 

örömöket, de egyikben sem állapodik meg. Mond-

ják ki, mi a boldogság, amire vágynak, és én meg-

mondom, mi az ára. Válasszanak egyetlen célt, és 

tartsanak ki mellette.  

Aki nem tudja eldönteni, hogy mit akar az élettől, az keresse a kis boldogsága-

it a világban. Mi csak azokkal kötünk üzletet, akik tudják, vagy tudni vélik, 

hogy mi az az egyetlen boldogság, amitől életté válik a létezésünk.«” 

(Részlet Nagy Alexandra könyvajánlójából, Rozgonyi Dávid: Boldogságbolt 

című kötetéről, a Szent Gellért Kiadó újdonságáról)    F.I. 
 

 

HITTEL ÉLNI – DR. FÁBRY KORNÉL ATYA 

Május 30-án, hétfőn este 19 órakor  templomunkban, a  „Hittel élni a XXI. 

században előadás sorozatban Dr. Fábry Kornél atyával, a NEK főszervezőjé-

vel tekintettünk vissza a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. 
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ÜNNEPEINK  

https://igenaptar.katolikus.hu/?homost=2022-07  

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, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek 

mindegyikükre. Valamennyien 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. 

A Szentszék 2018. március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi 

Kongregáció erről szóló dekrétumát, melyben Ferenc pápa döntésének megfe-

lelően elrendelték a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapjának 

beiktatását a Római Általános Kalendáriumba, és elrendelt, hogy minden év-

ben pünkösd utáni hétfőn ünnepeljék. 

június 9. A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap  

Ez az én testem, amelyet értetek adok. 

XVI. Benedek pápa kívánságának eleget téve az Istentiszteleti és Szentségi 

Kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét. 

Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó ál-

dozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Ádámnak az Egyházban 

szolgálatot végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik 

hivatásukat és küldetésüket. 

A mai ünnepet néhány éve vezették be a magyar egyházban. Forrás:  

június 12. Szentháromság vasárnapja 
Az igazság lelke elvezet titeket a teljes igazságra. 

A pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság vasárnapja. Miután az 

üdvösség történetének eseményeit megünnepeltük, mintegy összefoglalóul hi-

tünk legszentebb misztériumát ünnepeljük. Az ünnepet Stephanus, Lüttich 

püspöke (920) vezette be. Elrendelte városában, majd szép zsolozsmát is 

szerkesztett az ünnepre. A püspököt székesegyházában a Szentháromság oltár 

alatt helyezték örök nyugalomra. Utóda pedig az egész egyházmegye számára 

elrendelte Szentháromság ünnepét. Az egyetemes egyház számára XXII. János 

pápa 1334-ben, az avignon-i fogság idején rendelte el az ünnepet. Ettől kezdve 

folyamatos a liturgikus ünneplése.  

június 19. Krisztus Szent Teste és Vére – Úrnapja 

Ti adjatok nekik enni. 

Az ünnepet pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az utolsó vacsorán maga 

Jézus mondta: „Ez az én testem, mely értetek adatik. Ez a kehely az új szövet-

https://igenaptar.katolikus.hu/?homost=2022-07
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-06
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-06-09
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-06-12
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-06-19
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ség az én véremben” (Lk 22,19). Jézusnak több jelenléti módja is van az Eu-

karisztián kívül, melyek szintén valóságos, reális jelenlétek. Jelen van Igéjé-

ben, az apostolok utódaiban, a nevében összegyűlt közösségben, embertársa-

inkban. Az Oltáriszentségben való jelenlét azonban kiemelkedik ezek közül. 

Az Eukarisztia szentségében igazán, valóságosan és lényegileg jelen van a mi 

Urunk, Jézus Krisztus lelkével és istenségével együtt az ő teste és vére, követ-

kezésképpen az egész Krisztus. Ez a jelenlét a szentmisében jön létre a Szent-

lélek segítségül hívása (epiklézis) és Krisztus szavának hatására. 

június 24. Jézus Szentséges Szíve  

Örüljetek velem, megtaláltam elveszett juhomat.  

Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten 

átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepel-

jük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. 

Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végte-

lenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. 

IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. 

A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkí-

vül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában. 

augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony) 

Áldottabb vagy te minden asszonynál.  

Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Má-

riának holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála 

után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. 

Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos 

Szűz égi születésnapjáról. Róma a 7. században vette át, s a 8. századtól kezd-

ve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz mennybevételé”-

nek nevezték.  

Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy 

ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük 

őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent Ist-

ván 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el. 

 

ÉS SZENTJEINK 

június 8.  Prágai Szent Ágnes  szűz (1282) 

Boldog Sándor István szerzetes és vértanú (1953) 

Aki viszont megtartja és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek 

országában 

Sándor István, mint szalézi testvér, nyomdászként dolgozott és 

az ifjúság keresztény nevelésével foglalkozott. 1953. június 8-án 

végezték ki a Budapesti Hadbíróság párt-őrségi perben hozott 

ítélete alapján. Boldoggá avatására 2013. október 19-én került 

sor Budapesten. 

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-06-24
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-08
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-08
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június 11. Szent Barnabás apostol (61) 

Beszédetek legyen: igen, igen; nem,nem. 

június 13. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító(1231) 

Adj a kérőnek! 

június 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő (1298) 

Ne az emberek szeme láttára és az ő kedvükért legyetek jók. 

V. Béla magyar király és a konstantinápolyi császári családból 

származó Laszkarisz Mária leánya 1238 körül született. Roko-

nai között van Magyarországi Szent Erzsébet, és Prágai (Cseh-

országi) Szent Ágnes, két nővére Boldog Kinga és Szent Mar-

git. A szülői házban mindössze öt évet töltött, melybe beleesik a 

tatárjárás borzalmas ideje. Szülei ekkor szentéletű nővére gondjaira bízták. 17 

éves korában Boleszláv kalisi és gnieznói fejedelem személyében a legmél-

tóbb férj oldalára került. 23 évet töltött példás keresztény házasságban. Három 

gyermeket szült, mindenütt bőkezű ajándékokkal segítette a szegényeket, öz-

vegyeket és árvákat. Két klarissza monostort alapított. 

június 21. Gonzága Szent Alajos szerzetes (1591) 

Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 

június 23. Keresztelő Szent János születése  
János legyen a neve. 

június 25. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

Csak szólj, és szolgám meggyógyul. 

június 27. Szent László király (1095) 

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

1046 táján született Lengyelországban, apja a számkivetésben élő  

Béla magyar herceg, anyja Rizika (Richeza, Rikiza) lengyel királylány volt. 4-

5 éves korában került haza Magyarországra. Anyjától kapta mély hitét, apjától 

kiváló lovagi képzést kapott. 1077-ben koronázták királlyá, folytatta Szent 

István útját. 

1083-ban Szent István, Szent Imre és Szent Gellért szentté avatását szorgal-

mazta.1095-ben halt meg Nyitra mellett. Földi maradványait előbb a somogy-

vári monostorban, majd a nagyváradi székesegyházban temették el. Sírjánál 

csodák történtek, legendák keringtek csodálatos közreműködéséről csatákban. 

1192-ben avatták szentté.  

https://www.katolikusradio.hu/szentek/176  

június 28. Szent Iréneusz püspök és vértanú ( 202 körül) 

Mit féltek, ti kicsinyhitűek! 

június 29. Szent Péter (67) és Szent Pál apostolok (67) 

Te vagy a Messiás, az élő Isten fia! 

július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél – Sarlós Boldogasszony 

Éhezőket tölt be minden jóval. 

https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-13
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-15
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-21
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-06-23
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-25
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-06-27
https://www.katolikusradio.hu/szentek/176
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2022-06-28
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-06-29
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Sarlós Boldogasszony ünnepe (hivatalos elnevezése szerint: Mária látogatása 

Erzsébetnél) magyar és német nyelvterületen hagyományosan július 2-án sze-

repel a liturgikus kalendáriumban. A Péter-Pálkor kezdődő aratás kultikus tra-

díciója ehhez a naphoz kötődik. A komolyabb fizikai erőkifejtést igénylő 

munkákból az asszonyok is kivették a részüket. Mint ismeretes, a várandós 

Szűzanya is felkeresi idősebb rokonát, aki szintén kiemelkedő prófétai sarjat 

hord a szíve alatt, és segít neki. 

július 3. Szent Tamás apostol  

Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok. 

július 11. Szent Benedek, Európa fővédőszentje (547) 

Örökségül kapja az örök életet. 

július 15. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító (1274) 

Az Emberfia ura a szombatnak is. 

július 18. Szent Hedvig királynő (1399) 

A föld végső határáról is eljött. 

július 22. Szent Mária Magdolna  

Amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. 

július 23. Szent Brigitta, Európa társvédőszentje (1373) 

Én vagyok az igazi szőlőtő. 

július 24. Árpádházi Szent Kinga (1292)  

A tenger mélyére dobja minden vétkünket az Úr. 

július 25. Szent Jakab apostol (44) 

Aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok. 

július 26. Szent Joákim (Kr.e.10) és Szent Anna (?),  

       a Boldogságos Szűz Mária szülei 

Akkor az igazak ragyognak majd, mint a nap. 

Egy 2. századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját 

Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent: kegyelemmel áldott, a Joachim 

pedig: Isten megvigasztal. Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13–14. szá-

zadban terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, 

amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők 

– ekkor élénkült fel az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is. 

Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom föl-

szentelésének évfordulójából ered.  

július 29. Szent Márta (?) 

Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és házában. 

július 31. Loyolai Szent Ignác (1556)  

Ne bontsd fel, Urunk, a velünk kötött szövetséget! 

augusztus 1. Liguori Szent Alfonz püspök és egyháztanító (1787) 

Ti adjatok nekik enni. 

augusztus 4. Vianney Szent János áldozópap (1859) 

Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. 
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augusztus 6. Urunk színeváltozása  

Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok! 

augusztus 8. Szent Domonkos áldozópap (1221) 

Add oda nekik magamért és érted. 

augusztus 9. Keresztről elnevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein) 

szűz és vértanú, Európa társvédőszentje (1942) 

Jön a vőlegény! 

augusztus 10. Szent Lőrinc diakónus és vértanú (258) 

Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. 

augusztus 11. Szent Klára szűz (1253) 

Nem mondom: hétszer, hanem hetvenhétszer. 

augusztus 13. Boldog XI. Ince pápa (1689) 

Ilyeneké a mennyek országa. 

augusztus 14. Szent Maximilián Mária Kolbe (1941)  

Mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. 

augusztus 19. Szent Bernát apát és egyháztanító (1153) 

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 

augusztus 20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje (1038) 

De az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. 

Az Érdy-kódex leírása szerint Géza felesége, Sarolta csodálatos álmot látott 

fia születése előtt. Egy tündöklő, égi fényben megjelent férfi szólt hozzá: bíz-

zál Istenben és légy bizonyos benne, hogy fiat szülsz, ki először visel ebben az 

országban koronát, és majd a népen királyként uralkodik. A keresztségben az 

én nevemet add neki. Sarolta kérdezte, hogy ki ő? Mire a férfi így felelt: én 

vagyok István, a hívők közül legelső, ki Jézusért a mártírkoronát kiérdemel-

tem. 

augusztus 21. Szent X. Piusz pápa (1914)  

Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők. 

augusztus 22. Szűz Mária királynő  

Mert egy a ti mesteretek. 

A keresztény világ kezdetektől fogva ünnepelte Mária királynői méltóságát. 

Az efezusi zsinaton az évszázados gyakorlatot szentesítették dogmával 431-

ben. Azóta Máriát mint Istenszülőt, Isten Anyját ünnepeljük (Deipara, görö-

gül: Theotokosz). 

augusztus 24. Szent Bertalan apostol (60 körül) 

Láttalak a fügefa alat.t 

augusztus 27. Szent Mónika (387) 

Akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. 

augusztus 28. Szent Ágoston (430) 

Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre.  

augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága  

Az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. 
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
Templomunkban nem lesz külön nyári miserend,  

az évközi miserend marad érvényben!! 
 

 A szentmisék végén a záróének után elimádkozzuk a „Szent Mihály 

arkangyal…” kezdetű imát! Kérjük a testvéreket, hogy ezen is közösen ve-

gyünk részt! 

 Június 6-án, pünkösdhétfőn reggel 9-kor lesz szentmise  

a Szentháromság-templomban. 

Templomunkban a bérmálás 2022. június 12-én, Szentháromság vasárnap-

ján, templomunk búcsúünnepén a fél 11-es szentmisén lesz. Az ünnepi 

szónok a bérmálást végző Marton Zsolt püspök atya lesz.  

Huszonöt testvérünk készül a bérmálás szentségének felvételére. Imádkozzunk 

értük!  

A szentmise után az udvaron agapét tervezünk, melyhez kérjük a hívek segít-

ségét egy-egy tálca süteménnyel. 

A Blahai kápolna búcsúját június 26-án, vasárnap ünnepeljük. 

Búcsút az nyerhet, aki a megszentelő kegyelem állapotában van (meggyónt, 

megáldozott), valamint a pápa szándékára a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a 

Hiszekegyet elimádkozza a nap folyamán. 
 

Június 19-én, Úrnapján a körmenet a 9 órai mise után lesz. Az oltárokat cso-

portjaink díszítik. Ugyanezen a délelőttön lesz a tanévzáró Te Deum, amely 

11 órakor  kezdődik. 
 

 Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára 

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

meg. 

 Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van arra, hogy 

áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál! 

 Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közületek va-

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

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

18,19-20) 

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

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

ségeket. Jelezzük a sekrestyében!  

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

 Szerdánként az esti szentmise előtt együtt imádkozzuk a rózsafüzért.  

 Imaiskola: szombat esténként a szentmise után Lajos atya szemlélődő kur-

zust vezet. Két csoportja van: az imaginációs technikával ismerkedők a gyakorlatok 
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során szerzett tapasztalataikat is megbeszélik, a szemlélődő gyakorlatban résztve-

vők csendes imában töltenek 2 órát Istennel, és csak igen rövid 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. 

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 kivételesen a 4. vasárnapon, június 26-án lesz.  

Júliusban és augusztusban nem lesznek foglalkozások. 

 

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. 

Minden egyéb adományt is, amelyet egyházközségünknek szánnak, erre a 

számlára fizethetnek be.  

 

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. 
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NYÁRI TÁBORAINK 

 

Barangoló napközis tábor:   

június 20-24.  Szent Imre Iskola 

Szent Imre Iskola hittantábora: 

 június 21-24.  Horpács 

Szent Imre Iskola napközis hittanos tábora: 

június 27-30. 

Napközis tábor (1-5. oszt.) Petőfi iskola 

 június 20-24. 

Hittantábor (3-8. oszt)  Szilvásvárad 

 június 27-29. 

Cserkész nagytábor:   

július 2-11.  

Kiscserkész tábor:   

augusztus 15-19. 

Ifi tábor:  

augusztus 22-25.    Bárna   

Fiatal házasok: 

július 31-augusztus 4.   Szentkút 

Házasok:  

július 17-21.    Szilvásvárad 

Szent Lipót imacsoport: 

 július 5-15.    Szentes 

Családközösség:      

augusztus 4-8.   Balatonföldvár 

 

 

 

Kedves Testvérek!  

Templomunk miseszolgálatos csoportjába várunk mindenkit, aki felolvasás-

sal, perselyezéssel vagy folyosó felvigyázással szeretne segíteni a szentmisék 

alatt. Jelentkezni Pecze Dánielnél lehet a +36 20 396 5171 telefonszámon 

vagy a pecze.daniel@gmail.com email címen. 

 

A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is 

részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmányait, per-

selyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal!  
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Templomunkban az egyetemes könyörgések frissültek, megújultak, ezért 

közzétesszük őket 

 

Könyörögjünk nemzetünk lelki megújulásáért! 

- Tápláld az Igével és az Eukarisztiával közösségünk tagjait, hogy meg-

születhessen köztünk Isten országa! Hallgass meg, Urunk! (Kérünk…) 

- Szent József közbenjárására újítsd meg családjainkat, hogy a megvaló-

suló kölcsönös szeretetben éljenek! Hallgass meg, Urunk! (Kérünk…) 
 

- Szent József közbenjárására adj olyan családokat, ahol a fiatalok meg-

hallják hívó szavad, és papi és szerzetesi hivatások születnek! Hallgass 

meg, Urunk! (Kérünk…) 
 

- A Szentcsalád oltalmába ajánljuk a gyermeket nevelő családokat, és ké-

rünk adj gyermeket az erre váró házasoknak! Hallgass meg, Urunk! (Ké-

rünk…) 
 

- Add meg Egyházközségünk egységét, hogy elhiggye a világ, hogy Te 

küldtél minket! Hallgass meg, Urunk! (Kérünk…) 
 

- Segíts, hogy megismertethessük szeretetedet és irgalmadat azokkal a 

testvéreinkkel, akik még nem találkoztak Veled! Hallgass meg, Urunk! 

(Kérünk…) 
 

- Szüntess meg minden irigységet, haragot, széthúzást és viszályt közös-

ségeinkben! Hallgass meg, Urunk! (Kérünk…) 
 

- Segítsd a válságban levő családokat, hogy a szeretet győzzön az önzés 

felett! Hallgass meg, Urunk! (Kérünk…) 
 

- Adj Urunk a közhatalom gyakorlóinak bölcsességet, hogy akaratod sze-

rint a békét munkálják! Hallgass meg, Urunk! (Kérünk…) 
 

- Segítsd a fiatalokat Szentlelkeddel, hogy akaratodat felismerve válasz-

szanak hivatást! Hallgass meg, Urunk! (Kérünk…) 
 

- Add, hogy nagylelkűen osszuk meg javainkat a rászorulókkal és nélkü-

lözőkkel! Hallgass meg, Urunk! (Kérünk…) 
 

- Mária, a béke királynéja közbenjárására add nekünk a Te békédet! Hall-

gass meg, Urunk! (Kérünk…) 
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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. PÜNKÖSD 
 http://szentharomsagtemplom.hu      fenyesforras@gmail.com 

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

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

