
 
   

  
 

 
  

KISBOLDOGASSZONY 
ületésnap! Mit is jelent ez a szó? 

Ünneplünk valakit azért, mert 

megérkezett erre a világra. Mert Isten 

úgy gondolta, hogy pont őt teremti 

meg, mert úgy gondolta egy ilyen em-

berre pont most szüksége van az embe-

riségnek. Ilyenkor legtöbbször talán 

nem is ezt az embert ünnepeljük, hanem 

gondolunk szüleire, gondolunk az Isten-

re. Legalábbis kellene! El kellene gon-

dolkoznunk azon, milyen csoda is az 

élet. 

lmélkedésünkben próbáljuk meg 

ezt a boldogságos Szűz Mária éle-

tére kivetíteni, mert a napokban az Ő 

születésnapját ünnepeltük. „Minden 

háború egy ajtó becsapásával kezdő-

dik!”- tartja a régi mondás. Mennyire 

igaz ez a boldogságos Szűz Máriára. Az 

Ő születésével kezdődött az igazi hábo-

rú a földön jó és gonosz között. Isten 

hadat üzent a gonosznak még a Terem-

tés könyvében: „Ellenkezést vetek közéd 

és az asszony közé, a te ivadékod és az 

ő ivadéka közé.” És Mária születésével 

elindult a harc. Megjelent a földön újra 

a bűntelen ember. Már a Teremtés 

könyvében is a kígyó azért kísérti meg 

az embert, mert nem bírja elviselni, 

hogy jóban van az Istennel. Mária szü-

letése ugyanakkor egy új korszak kez-

dete. A történelem tudománya Jézus 

születésétől számolja a régi és új kor 

közti választóvonalat, pedig már mikor 

Mária megszületik, akkor elkezdődik 

valami a világ életében, bár még csak 

csendesen, ahogy ma mondanánk „fű 

alatt”. Jézus születésével és főleg nyil-

vános működésével már napfényre fog 

kerülni, ami titokban már most meg-

kezdődik. Gondoljunk csak bele: az ak-

kor ismert világ egy akkor már jelen-

téktelen kis országában, egy még annál 

is jelentéktelenebb kis falujában két tel-

jesen egyszerű ember gyermekeként 

megszületik egy kislány, aki azzal a 

feladattal születik a földre, hogy az Is-

ten Fiát adja a világnak. Persze akkor 

még erről nem tudnak az emberek, nem 

kísérik csodák Mária születését, nem 

hirdetik angyalok, nem kürtölnek a sze-

ráfok. Csend van, az Isten csendje, ahol 
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minden lényeges dolog történik. Csend 

van Jézus születésekor is, csend van a 

kereszt alatt, csend van húsvétvasárnap 

hajnalán. Isten a csend barátja, mondtuk 

el már sokszor. 

 mi életünkben két dolgot szeret-

nék kiemelni a mai ünnepen. Az 

első, hogy nekünk is feladatunk van, a 

másik, hogy Isten a mi életünkben is a 

csend barátja.  

eladatunk van! Halljuk sokszor, 

különösen sokszor hallják ezt mos-

tanában az iskolába- járók, főleg így: 

házi feladatod van. Ha körbenézünk, 

erre épül az egész világunk. Feladatok 

az iskolában, feladatok a munkahelyen, 

feladatok a családban, a háztartásban. 

Értelemszerűnek tűnik, hogy legyen 

feladatunk az Egyházban is. Kell, hogy 

legyen valami Istentől rendelt felada-

tunk. Nem tudom olvasta e valaki Wass 

Albertnek az Elvész a nyom című 

könyvét. Rám nagyon nagy hatással 

volt, mikor először olvastam. Nyolc  

gyermek egy csónakban a vízesés felé 

sodródik, már mindenki azt hiszi, meg-

halnak, mikor a vízesés felett megáll a 

csónak, és addig áll ott mozdulatlanul, 

míg ki nem mentik őket. Később hall 

erről egy református lelkész, és elkezdi 

felkeresni az addigra már felnőtt embe-

reket, és kutatni, hogyan változtatják 

meg ők a világot.  Kiderül az egyikről, 

hogy már 1940-ben feltalálja az atom-

bombát Németországban, de felgyújtja 

a labort mert látja, hogy mekkora pusz-

títást végezhet vele. Kiderül mindenki-

ről, hogy megvan a feladata a világban, 

és a végén kiderül, hogy a papnak is, 

amit nem mondok el, olvassa el min-

denki. Isten semmit sem tesz hiába. És 

nemcsak a nagy emberek életében, ha-

nem a miénkben sem. Úgy tűnik, kicsik 

vagyunk az Isten szemében, de higgyük 

el, ugyanúgy gyönyörködik bennünk, 

mint Máriában, vagy akár Jézusban tet-

te. Kell, hogy feladatunk legyen, kell, 

hogy ne csak céltalanul bolyongjunk a 

világban. Egyik angol író írja: „Azért 

élek a földön, hogy egyek, s igyak és 

magamhoz hasonló utódokat nemzzek, 

akik majd ugyanúgy esznek, s isznak, 

mint én…”! Tényleg ennyi lenne az 

élet? Higgyük el nem! Az Isten felada-

tot szánt mindannyiunknak! Egy törté-

net szerint az ember megszületése előtt 

az angyalok egy szót súgnak a fülébe, 

és egész életében az a feladata, hogy 

megtalálja ezt a szót, akkor lesz boldog 

az élete. Megtalálta már mindenki ezt a 

szót? Mária megtalálta, a szentek meg-

találták. Legyünk kitartóak, keressük 

azt Isten segítségével. 

másik a csend! Mai korunkra a 

csend elvesztette jelentőségét, leg-

alábbis ezt akarják velünk elhitetni. A 

média, a világ állandóan zajong körü-

löttünk. Szól a zene, mikor utazunk, 

mikor vásárolunk, mikor várakozunk. 

Az ördög nagyon jól tudja, hogy a 

csendben Istennel találkoznánk, és ezt ő 

nem akarja. Biztos megfigyeltük már, 

mikor csendben akarunk lenni, mindig 

történik valami. Például ha lemegyek 

imádkozni a templomba, mikor nincs 

ott senki, biztos fog dudálni egy autó, 

biztos fog valaki kiabálni az utcán, és 

ha ezeken mind túlteszem magam, ak-

kor megszólal a telefonom, ami a zse-

bemben maradt. Véletlen!- mondhat-

nánk, de én nem hiszem. Sokszor talán 

félünk is a csendtől, mert ott saját ma-

gunkkal is találkozunk. Nem vagyunk 

tökéletesek, ezzel találkozunk a csend-

ben. Viszont a csendben megtapasztal-

hatjuk Isten szeretetét is, ami sokkal 

nagyobb, mint a mi gyengeségeink. 

Mária imádkozott, és egyszer csak Gá-

bor angyal állt előtte, és elhozta a világ 

legjobb hírét. Isten a csendben velünk is 
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jó híreket akar közölni, a legjobbakat, 

amik történhetnek az életünkben. Ha-

sonló ez, mintha egy olyan híradót néz-

nénk, ahol csak arról számolnak be, 

hogy a mai napon 8000 busz ért célba 

biztonságosan több ezer utassal, 100 

repülő landolt sikeresen Ferihegyen, és 

sok embert mentettek meg, akit majd-

nem elütött a vonat. Az Isten szeretné 

mindig a pozitív dolgokra felhívni a 

figyelmünket. Azokra, amik jók az éle-

tünkben. Talán már idősek vagyunk, 

talán már betegek, talán nincs önbizal-

munk. Maradjunk csendben, engedjük, 

hogy Isten átformáljon bennünket. Biz-

tos mindenkinek volt már olyan élmé-

nye, hogy egy imádság alkalmával indí-

tást kapott, hogy tegyen meg valamit. 

Az Isten minden csendben erre hív meg 

minket, erőt adni ahhoz, hogy meglás-

suk a jót az életünkben. 

„Minden háború egy ajtó becsapásával 

kezdődik” mondtuk az elmélkedés ele-

jén. Most a végén én így fogalmaznám 

át: „A békesség egy ajtó csendes be-

csukásával kezdődik”. Keressük a szót, 

amitől boldogok leszünk, keressük Is-

tent, akivel boldogok lehetünk. Nem a 

rádióban, a tévében, az interneten fog-

juk megtalálni boldogságunk szavát, 

akkor e-mailben is küldhették volna az 

angyalok. Isten azt szeretné, ha a 

csendben találnánk meg. Halkítsuk le 

magunk körül a világot, ne féljünk 

megnyomni a kikapcsoló gombot, mert 

a csendben Isten vár ránk, hogy min-

dent megadjon számunkra, amire csak 

vágyunk. 

András atya 
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FERENC PÁPA ÜZENETE A TEREMTÉSVÉDELMI 

IMANAPRA - 2022. SZEPTEMBER 1. 
 

Kedves Testvérek! 

„Halld meg a teremtés hangját” – így szól az idei, a teremtett világ védelmének 

szentelt idő témája és felhívása. Ez az ökumenikus időszak szeptember 1-jén kez-

dődik a Teremtés megőrzéséért szóló imádság világnapjával és október 4-én, Szent 

Ferenc ünnepén ér véget. Minden keresztény számára különleges alkalom ez a kö-

zös imádságra és a felelősségvállalásra közös otthonunkért. Ez az eredetileg a Kons-

tantinápolyi Ökumenikus Patriarchátustól inspirált időszak lehetőséget ad arra, hogy 

gyakoroljuk az „ökológiai megtérést”, amelyre Szent II. János Pál pápa bátorított 

minket, válaszul a Szent VI. Pál pápa által már 1970-ben előre látott „ökológiai ka-

tasztrófára”. 

A teremtés édes éneke arra hív, hogy gyakoroljuk az „ökológiai lelkiséget” (Lauda-

to si’ enciklika, 216), amely odafigyel a természetben Isten jelenlétére. Meghívás ez 

arra, hogy lelkiségünket arra a „szeretetteli tudatra [alapozzuk], hogy nem a többi 

teremtménytől elkülönítve létezünk, hanem gyönyörű egyetemes közösséget alko-

tunk a világ többi élőlényével” (Uo. 220).  

(…) 

Bűnbánatot kell tartanunk és változtatnunk kell életmódunkon és káros rendszerein-

ken. Az evangéliumi felhívás – „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek 

országa!” (Mt 3,2) –, amely megújult kapcsolatra hív Istennel, megváltoztatja a 

kapcsolatunkat a többi emberrel és a teremtéssel is. Közös otthonunk pusztulása 

ugyanolyan figyelmet érdemel, mint más globális kihívások, például a súlyos egész-

ségügyi válságok és a háborús konfliktusok. „Annak a hivatásnak a megélése, hogy 

védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami 

szabadon választható feladat s nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szem-

pontja” (Laudato si’, 217). 

(…) 

Annak érdekében, hogy megállítsuk a az „élet hálójának” – a biológiai sokféleség-

nek, a biodiverzitásnak – pusztulását, amelyet Isten nekünk ajándékozott, arra kér-

jük és hívjuk a nemzeteket, hogy állapodjanak meg négy fő alapelvben: 

1. világos etikai alap megfogalmazása a biodiverzitás megmentéséhez szükséges 

változások érdekében; 

2. küzdelem a biológiai sokféleség csökkenése ellen, annak megőrzése és hely-

reállításának támogatása, valamint az emberek szükségleteinek fenntartható módon 

történő kielégítése; 

3. a globális szolidaritás előmozdítása, tekintettel arra, hogy a biodiverzitás 

olyan globális közjó, amely közös elkötelezettséget igényel; 

4. a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre való figyelem, különösen is a bio-

lógiai sokféleség csökkenése által leginkább érintettekre, mint például az őslakosok, 

az idősek és a fiatalok. 

 

A teljes üzenet a vaciegyhazmegye.hu oldalon olvasható 
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Családok találkozója Veresegyházon 
A római Családok Világta-

lálkozójához kapcsolódva a 

Váci egyházmegye 2022. 

július 2-án Veresegyházon 

tartotta családtalálkozóját. 

Az egésznapos rendezvé-

nyen előadások, tanúságté-

telek, gyermek és közössé-

gi programok, koncert és 

akolitustalálkozó várta a 

résztvevőket. A rendez-

vényt püspöki szentmise 

zárta, amelyet Marton 

Zsolt megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságá-

nak elnöke mutatott be. 
 

Rajzpályázat 

A családok évének lezárása alkalmából és a július 2-i Váci Egyházmegyei Családta-

lálkozóra készülve a szervező veresegyházi egyházközség rajzpályázatot is hirdetett 

a gyermekek, és a fiatalok számára, melyre az egész egyházmegyéből várták az al-

kotásokat. Cél volt, hogy a pályázó megmutasson egy családjára jellemző emléke-

zetes tevékenységet, fontos eseményt. 

A rajzversenyre 334 alkotás érkezett. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hiszen 

nagyon sok szép munkát láttak. Az első helyezettek Ez az a nap! belépőt , a máso-

dik helyezettek a veresegyházi GAMESZ üzemeltetésében lévő Medveotthon belé-

pőt, a harmadik helyezettek cukrászdai ajándékutalványt nyertek. 

 

Két szentimrés diákunk is volt a díjazottak között:  

Szokol Dorka (1. osztály) II.   Gyulai Sára (1. osztály) III. díjat kapott. 

Gratulálunk! 

Forrás: vaciegyhazmegye.hu 



Fény és Forrás  2022. szeptember  

   6 
 

  

Jézus Szíve búcsú Mezőkövesden 
Századik alkalommal tartottak Jézus 

Szíve búcsút június utolsó hétvégéjén 

Mezőkövesden, három napos program-

sorozat keretében. A gödöllői Szenthá-

romság plébánia, a környék plébániái-

nak hívő közösségei Pici atya kíséreté-

ben voltak résztvevői a zarándoklatnak. 

A vasárnapi búcsúi nagymise és kör-

menet főcelebránsa P.Vízi Elemér je-

zsuita provinciális volt.1923-ban tartot-

ták az első búcsút a Matyóföld szívé-

ben. A jezsuita rend megtelepedésével 

kezdődött ez a hagyomány. A centená-

riumra hónapok óta készültek, első 

szombatokon egy-egy jezsuita szerzetes 

tartott előadást a templomban. A 2022. 

június 26-án tartott búcsúi szentmisén a 

Jézus Szíve plébániatemplom világi 

képviselőtestületének elnöke köszöntöt-

te az egyházi és világi előjárókat, a za-

rándokokat, köztük az Ajakról érkezet-

teket, akik hosszú ideje minden alka-

lommal eljönnek a búcsúra. Az ősök a 

legkeményebb időkben is ragaszkodtak 

Jézus Szívének tiszteletéhez. 

Vízi Elemér atya így fogalmazott: az 

évforduló ösztönzés lehet arra, hogy 

megújítsuk életünket, Jézus szereteté-

ben, áldozatában. A búcsú megerősítet-

te a hitet, a hívek reményét és elkötele-

ződését az évek során. Szentbeszédében 

rámutatott: Isten irántunk való szeretete 

életünk egyik fő alapvetése, s további 

kérdések születnek bennünk: ki az Is-

ten, kik vagyunk mi emberek? Jézus 

szívének ünnepe kulcsot ad ehhez, ezt 

az ünnepet nevezhetnénk Isten szeretete 

ünnepének. Ennek a szeretetnek a gaz-

dagsága tükröződik az emberekben, a 

hagyományokban, abban, hogy részt 

veszünk ezen a búcsún. Isten nemcsak 

azért lett emberré, hogy megváltson, 

hanem azért is, hogy hasonlóvá legyen 

ahhoz, akit szeret, feltétel nélkül. A sze-

retet egy irányadó pont számunkra, 

mert, ha eszerint élünk, összhangban 

vagyunk az egész világmindenséget 

mozgató Istennel. 

Jézus szívének tisztelete azt mutatja, 

hogy a szeretet nemcsak az örömről 

szól, hanem szólhat a fájdalomról is. A 

szerető ember figyelme nyitott a világ-

ra, látja a küzdelmeket, a szenvedőket, 

de nem veszíti el a reményt, mert ismeri 

Jézust. Isten senkiről sem mond le, jó 

pásztorként megkeresi az elveszettet, ez 

is mutatja szeretete természetét. 

Ha kezünket széttárjuk, a középpontban 

a szív van, a szív szerkezetében a két 

kamra  és két pitvar által egy kereszt 

jelenik meg, a szeretet és a kereszt ösz-

szetartoznak. 

Vízi Elemér atya elmondta még: azt a 

Krisztust ünnepeljük, aki eljött közénk, 

aki jelen van köztünk az Eucharisztiá-

ban és aki vonz bennünket Isten orszá-

ga felé. 

Török László plébános a szentmise vé-

gén köszönetét fejezte ki a jezsuita 
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rendnek, hogy felkarolták a jubileum 

ügyét. Az évforduló gyümölcse az a 

kiállítás is, amely a kis templomban az 

elmúlt száz évet foglalja össze. 

A jubileumi búcsú körmenettel zárult. 

A meghívott vendégeket ebédre hívták, 

a zarándokokat is gazdag agapé, ven-

déglátás várta. 

A mise szónoka Vízi Elemér atya szí-

véből szólott hozzánk, hogy segítsen 

nekünk „teljes szívünkkel belépni Jézus 

könyörületes szívébe, és ott ismerjük 

meg Isten gyógyító szeretetét”.  

Lázár Júlia 
 

 

Visszatekintés 

Hittel élni a XXI. században 

Május 30-án, hétfőn este Dr. Fábry 

Kornél atya volt a Hittel élni a XXI. 

században előadássorozat vendégelő-

adója. 

Előadásának témája a 2021-ben meg-

rendezett 2020-as Nemzetközi Euc-

harisztikus Kongresszus szervezésének 

és kulisszatitkainak bemutatása volt. A 

jelentős számban megjelenő hívek – 

még Nagyatádról is jöttek – egy  

könnyed, ugyanakkor mély lelki gon-

dolatokat tartalmazó előadást hallhat-

tak. Megtudhattuk, hogy alapvető 

szempont volt, hogy a kongresszus 

mindenki számára elérhető legyen, mi-

nél többen léphessenek közelebb az 

Eucharisztiához. 

Kornél atya elsorolta az előkészület 

éveinek lelki tematikáját. Az első csoda  

a Hősök terén épülő hatalmas, 200 m2-

es színpad 2 hetes építési ideje során 

történt: összesen 1-2-órát esett az eső 

ez idő alatt – ilyenre az építők szerint 

még nem volt példa a munkásságuk 

során.  

Néhány érdekes számadatot is megtud-

tunk: 170 püspök és 1357 pap vett részt 

az eseményen, 1100 elsőáldozó volt a 

nyitó misén, az énekesek átlagéletkora 

33 év volt – 2150+1 fővel voltak jelen, 

a +1 fő a cukrászmester volt, aki vélet-

lenül „keveredett” a kórus lelátójára. A 

legidősebb önkéntes egy 82 éves duna-

keszi néni, a legifjabb résztvevő pedig 

az egyik szervező kéthónapos babája 

volt. 10 km kordon épült, és 19 000 db 

székre volt szükség, továbbá 5000 db 

fehér kalap kellett a napfény ellen.  

A pápai zárómisére a jelentkezési ha-

táridő utolsó 4 órájában 7000 fő re-

gisztrált. Ferenc pápa olyan jól érezte 

magát a kongresszuson töltött pár órá-

ban, hogy azt mondta: a jövőben is szí-

vesen látogat Magyarországra. 

Kornél atya felhívta a figyelmünket a 

NEK honlapjára: Eucharisztikus Kong-

resszus – iec2020.hu. Ezen még a kö-

vetkező kongresszusig, 2024-ig elérhe-

tőek a lelki fejlődést és evangelizációt 

segítő dokumentumok, komplett anya-

gok az előkészülettől a gyümölcsökig. 

Az előadást a Világ borulj térdre Meg-

váltód előtt! című énekkel zártuk, ame-

lyet Ács Dávid orgonaművész kánto-

runk az Eucharisztikus Kongresszusra 

írt, és első helyezést kapott az áldozási 

énekek kategóriában.   A
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Horgászverseny 2022. 05. 28. 
Az idei 10. jubileumi horgászverseny 

több dologban is különbözött az eddigi-

ektől. Először is, hogy ez egyben egy-

házközségünk majálisa és családi napja 

is volt. Összesen 240 résztvevő jelent 

meg, ebből 100 gyerek és 140 felnőtt. A 

horgászok már reggel 6 órakor ott ültek 

a parton kapásra várva. A helyszínen 

már előző napokban folyt a készülődés, 

önkéntesek vállalták a fűnyírást, a meg-

előző este pedig egy lelkes csapat fel-

vágta a hagymát, fokhagymát és sza-

lonnát a gulyáshoz. Az ebéd főzése há-

rom 60 l-es bográcsban történt, két sza-

kács irányításával. Közben folyamato-

san érkeztek a résztvevők, nem tántorí-

totta el őket az évszakhoz képest kissé 

hűvös, szeles idő. 11 óra után lefújták a 

versenyt, és berendezték a focipályát a 

szentmiséhez. A meghívást nagy örö-

münkre elfogadta András, Lajos és Joel 

atya is, és Gyuri diakónusunk is eljött. 

Joel atya a prédikációban kiemelte, 

hogy ezzel az eseménnyel is erősítjük 

egyházközségünk egységét. És milyen 

jó, hogy Isten nem csak finom gulyás-

levessel, hanem Igéjével és testével is 

táplálni akar minket! Közvetlen a 

szentmise után volt a horgászverseny 

eredményhirdetése, így rendben, ülve 

maradtunk a „Dányi-tó Arénában”. 

Még egy újdonság: az idén négy kate-

góriában történt a díjazás, gyermek, 

felnőtt, családi és papi kategóriában. 

Íme az eredmények: A gyermek kategó-

riában első helyezett Varga Berci 7,6 kg 

2. helyezett: Bischof Álmos 3,86 kg 3. 

helyezett: Szabó Barnus 3,12 kg 

Felnőtt kategóriában első Varga Árpi 

6,5 kg 

2. Bischof Zoltán 6,3 kg 

Család kategóriában nyertes a Németh 

család 9,63 kg  

Papi kategóriában első helyezett Péter 

atya 3,05 kg  

A nyertesek ismét értékes ajándékok 

tulajdonosai lettek. Az eredményhirde-

tés után következett az ebéd, melyhez a 

Sarankó pékség ropogós, kerek cipókat 

ajánlott fel. A gyerekek banánt is kap-

tak, és egyházközségünk tagjai édes és 

sós süteményeket tettek a közösbe. Ké-

ső délutánba nyúlóan folyt a beszélge-

tés és játék. Hálásan köszönjük a 

Hrágyel házaspárnak a lehetőséget!  

Istennek legyen hála!     Simon Erika 

 

Bérmálás 2022.06.12. 
Ezen a vasárnapon a ½ 11-es szentmi-

sén Marton Zsolt püspök atya 28 testvé-

rünknek szolgáltatta ki a bérmálás 

szentségét. Miután Pici atya köszöntötte 

a püspök atyát, és bemutatta neki a 

bérmálkozókat, bevallotta, hogy több-

ször panaszkodtak a hívek, hogy Gö-

döllőn sosincs bérmálás. Hát most igen! 

Marton Zsolt nagy örömét fejezte ki, 

hogy őrá bízták ezt a feladatot, annál is 

inkább, mert sok személyes kapcsolat 

fűzi Gödöllőhöz. Köszöntötte a bérmál-

kozókat, akikről a küldött leveleikből 

kiderült, milyen színes egyéniségek, 

milyen sokféle lelkiségből, korosztály-

ból kerülnek ki. A püspök atya hangsú-
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lyozta, hogy ez azért is különleges ün-

nep, mert egyben Szentháromság va-

sárnapját is ünnepeljük, és most a 

Szentlélek különleges áradását is meg-

tapasztalhatjuk. Beszélt a Szenthárom-

ságról, erről a misztériumról, arról, 

hogy Isten azért tudja, milyen közös-

ségben élni, mert Ő maga is közösség-

ben, mégpedig a Szentháromság közös-

ségében él, ahol a Szentlélek, a harma-

dik isteni személy, az Atya és a Fiú kö-

zött áramló szeretetkapcsolat.  

Ezután következett a bérmálás szertar-

tása. 

A szentmise zenei szolgálatát a Fília 

kórus látta el. Különösen fel-

emelő volt az „Ím, eléd ünne-

pelni jöttünk, mint egy nagy csa-

lád”, és Sillye Jenő „A világnak 

Krisztus kell” c. dal. Ez alka-

lommal a bérmálkozók voltak az 

olvasók. 

Áldozás után a megbérmáltak 

megajándékozták a püspök 

atyát, majd a közösségi házban 

mindenkit agapéra vártak. 

Együtt örültünk a bérmálkozók-

kal.  

Kívánjuk, hogy a most megbér-

máltak hallják meg mindig a Szentlélek 

hívó és küldő szavát. Isten hozott ben-

neteket az egyház felnőttjei között!  

Simon Erika 

 

Szentmise az idősekért és nagyszülőkért 2022. július 24.  
Ezen a 

vasár-

napon 

Anya-

szent-

egyhá-

zunk a 

nagy-

szülő-

ket és az időseket ünnepelte. Prédikáci-

ójában az atya örömmel köszöntötte a 

szentmisén résztvevő idős testvéreket, 

és hangsúlyozta, hogy milyen fontos 

szerepük van az egyház közösségében: 

összekötnek minket a múlttal, életben 

tartják hagyományainkat, megélt ta-

pasztalataikkal, bölcsességükkel, hitük-

kel segítségére lehetnek és megerősít-

hetik a fiatalabb nemzedéket. Gondol-

junk a beteg, kórházban fekvő idős 

testvéreinkre. A Szent Lukács könyvé-

ből elhangzó evangélium az imádság-

ban való kitartásról szólt. (Lk.11, 1-13) 

Jézus ezzel a példabeszéddel azt hang-

súlyozza, milyen fontos az állhatatosság 

az imádságban. Nagyon komolyan kell 

imádkoznunk Európáért, hazánkért, 

ezért a városért, egyházközségünkért.  

A mise végén az idősek és nagyszülők 

külön áldásban részesültek, és emlékül 

egy-egy szentképet kaptak a hátoldalán 

egy imádsággal. 

Simon Erika 
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Gödöllői ultreya 
Két év kényszerű szünet után, június 23-án Nagy Andrásné Zsu-

zsa szervezésében és vezetésével ismét találkoztunk, és énekel-

hettük: „Jöjj Szentlélek, jöjj közénk!”… megvolt az alaphang, s 

aki segített, az a Szentlélek. 

Zsuzsa ismertette a 2022-es programokat: 

• 2202.08.27. Egyházmegyei Ultreya, Alsónémedi 

• 2022.09.24. Országos Ultreya, Szombathely 

• 2022.09.29. Munkatársképző (azoknak, akik 1 évnél régebben végezték el a 

cursillót, és járnak kiscsoportba) 

• Őszi cursillók időpontjai:  női: 11.03. – 11.06. (rektor: Csernák Niki) 

 férfi: 11.24. – 11.27. (rektor: Katona Csabi) 

Ezután meghallgattuk a két frissen vég-

zett cursillós társunk beszámolóját a 

cursillós hétvége és a negyedik örök 

nap tapasztalatairól. 

Molnár Terézia országot, várost váltott, 

s teljesen új életet kezdett, hiszen nem-

rég költözött gyermekei után Gödöllőre. 

Mindenki idegen volt számára, senkit 

sem ismert. A cursillo kiváló alkalom 

volt arra, hogy Isten segítségével meg-

találja a helyét, a feladatát, s azt, hogy 

férje elvesztése után is tud értelmesen, 

céltudatosan élni, hiszen itt van gyer-

mekei mellett, akiknek szükségük van 

rá. 

Zorkóczy Zoltán elég nehezen vált 

cursillóssá, de feleségének, és Nagyné 

Zsuzsának sikerült rávenni. Nem tudott 

az egészről semmit, de ezt a szent 3 na-

pot soha nem felejti el. Azt, hogy vad-

idegen férfiak hogy tudnak őszintén 

megnyílni egymás előtt, s hogy a Szent-

lélek mennyire érezhetően vezette 

őket… Sajnálja – így utólag –, hogy 

nem próbálta meg korábban. Az volt a 

konklúziója, úgy kellene mindenkinek a 

másikhoz szólnia, mint ahogy Jézus 

szól hozzánk. 

Ezután kiscsoportokban beszélgettünk 

az evangelizációról, a kiscsoportos fog-

lalkozásokról és a szeretetátadásunkról. 

Közel harmincan gondolkodtunk a fenti 

témákról, s kiderült, hogy pl. a kiscso-

portos foglalkozások már a COVID 

előtt megszűntek többeknél. Az a cél, 

hogy újra felépítsük azokat. Nagy And-

rás felhívta a figyelmünket arra, hogy 

ezért tennünk kell, imádkoznunk kell 

érte. Nem a kiscsoport vezetőinek a 

megválasztása a fontos, hanem az, hogy 

a tagok növekedjenek hitükben, egymás 

által, s visszaépülhessenek a kiscsopor-

tok. 

Az evangelizációért szintén kérnünk 

kell Isten segítségét imáinkkal, hogy 

olyan példát tudjunk mutatni, amivel 

bevonzzuk a hit iránt érdeklődő testvé-

reinket. 

Nekünk kell vinnünk a tüzet, nekünk 

kell példát adnunk, nekünk kell jól sze-

retnünk, hogy Isten segítségével ered-

ményes lehessen saját hitbéli fejlődé-

sünk, a hit iránt érdeklődők számára 

pedig fel tudjuk mutatni azt, hogy bol-

dog élet Istenben lehetséges a földi ki-

hívások mellett. 

Mindezekért nyugodtan kérjük Isten 

segítségét! És tanácsaira figyelve ter-

vezzük újra a magunk életét, s a cursil-

lós kiscsoportok feladatait! 

De colores!   

Horváth Zsóka 
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NYÁRI TÁBORAINK 

A gödöllői SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA hitoktatói 

a közösségIghez tartozó fiatalok segítségével, idén két tá-

bort is szerveztünk. A napközis tábornak a Petőfi Sándor 

Általános Iskola adott otthont, ahol 82 gyermeket fogadtak 

június 20-tól 24-ig. A másik tábor helyszíne Szilvásvárad 

volt, ahol három örömteli napot töltöttek együtt kicsik és 

nagyok június 27-től 29-ig. 

A táborról készült videót facebook oldalunkon tekinthetik 

meg. 
 

Év végén a Szent Imre iskola szervezésében 

több tábor is volt, melyekben több mint 200 

gyermek részére gondoskodtak az iskola pe-

dagógusai kreatív együttlétről. Volt napközis, 

barangoló és hittantábor.  

 

Egyesek az uszodában frissültek fel 

a nyári melegben, mások a domonyi 

strandon, vagy a templom hűvösé-

ben. Jártak kalandparkban, túráztak, 

métáztak, számháborúztak, kézmű-

veskedtek, őrangyaloztak. A külön-

böző tevékenységek során mindenki 

örömmel volt együtt, és rengeteg 

élményt szerzett. 
 

Hittantábor Horpácson  
Több év kihagyás után végre ismét elju-

tottunk elutazós hittantáborba. Pici atya 

vezetésével (június 21-től 24-ig) Horpá-

cson (Nógrád megye) töltöttünk el né-

hány felejthetetlen napot. 

Mindennap volt olyan terület, amiben 

lelki utunk során igyekeztünk elmélyülni. 

Próbáltuk megfogalmazni, hogy melyek 

azok az akadályok, amelyek megállítanak 

minket az Isten felé vezető úton. Ezzel 

kapcsolatban igazán jó plakátokat készí-

tettek a csoportok. Beszélgettünk a liturgia, a mise és a közösség fontosságáról. Za-
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rándoklat keretében másztunk fel Drégely várához. Pici atya mindennap bemutatta a 

szentmise áldozatot, így az Eukarisztiában Jézussal is találkozhattunk. Egyik este a 

mise után különleges, tábori módon párokba szerveződve, egymást meghatározott 

időközönként váltva őrizték a gyerekek az 

Oltáriszentséget. Ezek után került sor egy 

szentségimádásra, ahol mindenki elhe-

lyezte a saját mécsesét az „Úr lábainál”. 

Igazán szép és élményszerű találkozás 

volt az Eucharisztiában jelenlévő Jézus-

sal. Végül az utolsó napon litániát írtunk, 

hogy mi is példaként tekintsünk Máriára, 

és úgy, ahogy Ő tette mi is krisztushordo-

zóvá váljunk a közösségeinkben, csalá-

dunkban.  

Az őrangyalhúzásban próbáltunk új lehetőségeket teremteni az ismerkedésre és a 

szeretetkapcsolatok mélyítésére, – ez sokszor nem is könnyű feladat. A nehézségek 

ellenére a közös imák írása által, a mi-

séken, imákban mégis éreztük, hogy 

Isten országa épül közöttünk. 

Volt alkalmunk együtt nevetni, énekel-

ni Pici atya gitáros kísérete mellett. A 

métacsata ismét erős érzelmi és fizikai 

megterhelést jelentett a résztvevőknek, 

de ez mind hozzátartozik a tábor élmé-

nyéhez. 

A résztvevők több csoportban működ-

tek együtt a hét folyamán. A csoporto-

kat segítő lelkes fiataloknak hálásan 

köszönjük, hogy segítettek a csoportoknak a lelki fejlődésben. 

Lehetőség volt gyónni, kiengesztelődni az Úrral. Jó volt látni a csillogó tekintetű, 

megtisztult szívű gyerekeket. 

Reméljük, hogy a megszületett új kapcsolatok, barátságok nem múlnak el, és Isten 

országának építése tovább folytatódik a következő találkozásokban. 
B.G.A 

Napközis hittantábor 
A Szent Imré-s diákok június 27-30. között nap-

közis hittantáborban is részt vehettek. 

Napjaink lelki alapját a szentírási idézetek és 

Pancsinelló történetei adták meg. Ezek segítettek 

minket a jézusi szeretet gyakorlásában. A gazdag 

program során új barátságok születtek, és igazán 

jól éreztük magunkat: kézműveskedtünk, sportol-

tunk (sorverseny, méta), előadtunk bibliai jelene-

teket, sétáltunk a parkban, fagyiztunk... Mindennap átmentünk a templomba, meg-

ismertük az épület részeit, még a harangokat is megnézhettük! És természetesen 
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imádkoztunk. A nagy hőségben is örömmel játszottunk az udvaron, mert a párakapu 

felüdülést jelentett. :-) 

Várunk jövőre is mindenkit!        B.F.A. 

A cserkész nagytábort július 2-től 11-ig Ócsán, a kiscserkész tábort augusztus 

15-től 19-ig Magyarnándorban rendezték. Képek a következő számban!!. 

A SZENTESI CSALÁDTÁBORBAN készült ez a kép. Az immár hagyományos 

táborban a gödöllői plébánia Szent Lipót imacsoportjának családjai vettek részt gye-

rekekkel és unokákkal, összesen 64 fő.  

Igazi lelki és fizikai felüdülés volt mindannyiuk számára.  

A helyszín a Szentesi Sport- és Üdülőközpont volt. Július 5-től 15-ig tartott a tábor.  

 

 
 

Plébániánk FIATAL HÁZASOKBÓL ÁLLÓ HITTANCSOPORTJA idén is 

Mátraverebély-

Szentkúton tartotta nyári 

táborát. A dombokkal 

körülölelt kegyhely bé-

kéje és a völgyet öt na-

pon át betöltő gyerek-

zsivaj (18 család 50 lur-

kóval! ) reményt adott 

mindannyiunk számára, 

és azt üzente: Isten sze-

ret bennünket. 

: Soós Botond 
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A GÖDÖLLŐI HÁZAS HITTANOS KÖZÖSSÉG idei családtábora Szilvásvá-

radon volt, július 14-től 17-ig, ahol a hosszú hétvégén testileg-lelkileg feltöltődhet-

tek a résztvevők. 

„Délutánonként kiscsoportokban beszélgettünk, reméljük, hogy az itt született ötle-

tek kidolgozása segíti majd a közösség jövőjének alakítását. A napjainkat méta, fo-

ci, csapat- és sorverseny színesítette. Egyik délelőtt az ősember barlanghoz kirán-

dultunk, másnap pedig a kilátóból csodálhattuk meg a környező tájat és falvakat.”  

Péterfi Eszter  
 

CSALÁDKÖZÖSSÉG – BALATONFÖLDVÁR 

Augusztus első hétvégéjén a Családkö-

zösség – majdnem 20 család részvéte-

lével – Balatonföldvárra ment egy kö-

zösségi összetartozást erősítő hosszú 

hétvégére, a korábban már jól bevált 

parti üdülőbe. A közösség tagjai teli 

kocsikkal, vo-

nattal mentek, 

és volt, aki ke-

rékpárral érke-

zett a helyszín-

re. 

A Jóisten kel-

lemes nyári 

meleg idővel 

ajándékozott 

meg bennün-

ket, és a víz is 

kellemes hő-

mérsékletű volt a gyerekek és a felnőt-

tek nagy örömére. A hétvége során a 

kamasz fiatalok a Balaton hűsítő vizé-

ben áztatták magukat és vízilabdáztak, 

majd a strand területén lévő trambulin-

ban ugráltak kedvükre. A hotelban lévő 

közös étkezésekre együtt kellett men-
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nünk, ez mindig jó alkalom volt a kö-

zös beszélgetésekre. 

Eleinte néhány alkalmazott kikereke-

dett szemmel hallgatta az étkezések 

előtti és utáni imádságainkat, néhány 

alkalom után aztán megszokták ezt is. 

A nap végén, a vacsorát követően, a 

közösségi helyiségben gyűlt össze a 70 

fős kis csapat apraja-nagyja egy kis 

énekszóval és gitárral kísért imádságra, 

valamint rövid elmélkedésre Prohászka 

Ottokár: Kapcsolatban a természettel 

című írásaiból, mélyenszántó gondola-

taiból szemezgetve. A kicsik ámuldoz-

va hallgatták a gitáros énekeket, mi-

közben a felnőttek az elhangzott gon-

dolatokon morfondírozhattak egy rövid 

ideig. Közösségünk legifjabb tagja csu-

pán 5 hónapos volt, a legidősebb pedig 

már túljárt a 8. évtizedén is, így el-

mondható volt rólunk, hogy minden 

korosztály képviseltette magát. 

Az imádságokat követően a parton a 

naplementében gyönyörködtünk, majd 

a kicsiknek diavetítés kezdődött a kö-

zösségi helyiségben, az ő napjuk ezzel 

zárult. A felnőttek és a kamaszok útjai 

aztán ismét szétváltak. 

A felnőttek hol a városba mentek sétál-

ni, hol a partra vagy a kikötőbe néze-

lődni. Aztán a késői órákban még tár-

sasjátékozás kezdődött, kik a kártyát, 

kik más játékokat választottak. A büfé-

ben lévő önkéntes csapat nap, mint nap 

egy táblázatban történt beosztás alap-

ján, vetésforgóban végezte szolgálatát. 

Az éjszakába nyúló beszélgetéseken 

felelevenítettük a régi közös emlékeket, 

amikor még a gyerekek kicsik voltak, 

mi meg nagyon fiatalok, de szóba ke-

rültek azért a manapság aktuális hábo-

rús válságból fakadó fenyegetettség 

nehézségei is. Általánosságban azért a 

jókedv és kacagás uralta a társalgásokat 

mind a parton, mind az épületben. 

Vasárnap közösen mentünk el az ebéd 

előtti szentmisére, ahol olyan sokan 

voltak, hogy közösségünk egy része a 

templomkertben kivetítőn követte a 

szentmisét. Ennek a kisgyermekes csa-

ládok külön örültek, mert így a picik 

egy kicsit szabadabban mozoghattak. 

Az utolsó napon, amikor már a szobá-

kat el kellett hagyni, a gyerek korosz-

tály, beleértve a kamaszokat is, nekiáll-

tak bújócskázni a hotel nagy hallját ki-

használva. Mókás volt látni a nagy lan-

galéta kamaszokat, ahogyan elbújnak 

és a kisebbek meg keresik őket. Ez a 

játék is szépen megmutatta, hogy ez a 

15-20 gyerek, milyen jól egymásra 

hangolódott nagy szeretetben az elmúlt 

napokban és a közös játék milyen jól 

összehozta őket. A legkisebb gyerekek 

sem maradtak a szüleikkel magányo-

sak, mert ők kézről-kézre jártak a fel-

nőttek karjaiban, folyamatosan, felvált-

va dajkálták a kicsiket, szüleik meg-

könnyebbülésére.  

Nagy szeretetben és egységben telt el 

ez a párnapos közös együttlét közössé-

günk javát szolgálva. Hálásak vagyunk 

az Úrnak, hogy kegyelmi ajándékaival 

elhalmozott minket ezen a hétvégén. 

    egy résztvevő 

Táborainkról facebook oldalunkon – Gödöllői Szentháromság Plébánia – sok-sok 

képet találhatnak. 
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A Gödöllői Kolping Család hírei 
Immár harmadik alkalommal szervezte meg a Gö-

döllői Kolping Család Szabó Jenőné Gabi néni hitok-

tató összefogásával az egyházi családi napot, mely-

nek elsődleges célja a családok egyházközségbe hí-

vogatása. Az összejövetelre június 4-én került sor. 

Pici atya köszöntője után a családok közös vetélke-

dője kezdődött meg, amit a gyerekeknek meseolva-

sás követett, a felnőttek pedig megismerkedhettek dr. 

Pál Gabriella előadásán keresztül a szeptemberben 

induló Alfa kurzussal. Ezt követően a Kolping család tagjai mondták el, miért is 

tagjai a Kolping közösségnek. A beszélgetéseket ismét ügyességi játékok követték, 

ami mellett kézműveskedésre is volt lehetőség. A délutánt közös, Szentlélek-

dicsőítő énekkel zártuk. Bízunk benne, hogy az érdeklődők közelebb kerültek az 

egyházközségünköz! 
 

Régóta várt eseményre került sor a Nagykőrösi 

Kolping Általános Iskola és a Gödöllői Kolping 

Család életében június 18-án: az iskola tanulói-

nak és tanárainak egy csoportja látogatott el 

Gödöllőre. A nap fő programja a nagykőrösiek 

által előadott, szívhez szóló műsor volt, mely a 

Kolping mozgalom legfontosabb mondanivaló-

ját emelte ki. A nap során a kis csapat megláto-

gatta a Királyi Kastély és a máriabesnyői templomot, de jutott idő játszóterezésre, 

beszélgetésre és közös ebédre is. A műsor és a hozzá ajándékba adott rajzok a gö-

döllői kolpingosoknak örök élményt nyújtottak. 
 

A Gödöllői Kolping Család is képviseltette magát 

a Veresegyházán megrendezett Váci Egyházme-

gyei Családtalálkozón, ahol a „Közösségek tera-

szán” a közösségek, lelkiségek külön-külön mutat-

hatták be tevékenységüket az érdeklődőknek. 

Büszkén mondtuk el Kolping családunk céljait, 

közösségünk eddigi programjait. Örömteli volt a 

találkozásunk a dányi és a tóalmási Kolping család 

tagjaival is. 
 

 

A Szeretetláng Imacsoport tagjai minden évben Má-

riabesnyőn csatlakoznak a Szent Jobb zarándokokhoz, 

akik közül néhányan Erdélyből indulnak és augusztus 20-

ra, Szent István ünnepére érkeznek Budapestre. A zarán-

doklat a kijelölt Mária utat követi. A mi kis csoportunk 

Máriabesnyőtől Gödöllőig a Kossuth Lajos utcában felállí-

tott fénykeresztig gyalogolt a zarándokokkal. Útközben 
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imádkoztunk, énekeltünk, ismerkedtünk egymással. A fénykeresztnél agapéval ked-

veskedtünk számukra. Hálát adtunk az Úrnak a kegyelmekért, és kértük segítségét 

hazánkért, a békéért! Felfrissülve indultak tovább. Megígértük egymásnak, jövőre is 

találkozunk. A Jóisten segítsen minket, hogy így legyen.    Cecília   
 

A Rózsafüzértársulat imaszándékai 
Szeptember:  

a halálbüntetés eltörléséért 
Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön 

meg a világ minden országában. 

Egyházközségünk imaszándékai (Szent Imre Iskola és Óvoda): 

Imádkozzunk: 

az iskolába és az óvodába járó gyermekek, családtagjaik és a pedagógusok 

testi-lelki egészségéért 

pedagógus utánpótlásért 

lelkipásztorainkért 

az egyházközségünket, iskolánkat, óvodánkat imával, munkával, adománnyal 

támogatókért 

a világ békéjéért 

papi és szerzetesi hivatásokért a Váci Egyházmegyében. 

Október:  

a mindenki számára nyitott Egyházért 
Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az evangéliumot, le-

gyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a 

zsinati szellemiséget. 
 

Jézus itt van, ma is gyógyít 

Margaritha nővér lelkigyakorlata 
Augusztus 15-től 19-ig második alka-

lommal vettem részt, egyházközségünk 

több tagjával együtt, Margaritha Valap-

pila nővér lelkigyakorlatán, melynek 

helyszíne idén is a MATE volt. 

Margaritha nővér és Huber atya Né-

metországból érkezett hozzánk. Mind-

ketten a Raphael Ház Evangelizációs 

Központban szolgálnak, lelkigyakorla-

tokat tartanak, illetve járják a világot, és 

hirdetik az apostolokhoz hasonlóan az 

Evangéliumot, a megtérést és a kien-

gesztelődést Istennel, embertársainkkal 

és önmagunkkal. 

A hét során az előadások mellett min-

dennap szentmisén és szentségimádá-

son is részt vettünk, rózsafüzért imád-

koztunk, és dicsőítettük a Szenthárom-

ságot, amihez a zenei szolgálatot Csi-

szér László és csapata biztosította. 

Minden résztvevőnek volt lehetősége 

elvégeznie a szentgyónását, hiszen ti-

zenöt pap érkezett közénk, akik órákon 

át gyóntattak. A negyedik nap csúcs-

pontja a kiengesztelődés volt, ahol a 

nővér kérdéseket tett fel, amit magunk-

ban kellett végiggondolnunk, megvála-

szolnunk. Ezek sok lelki fájdalommal 

jártak, hiszen a sebek csak így tudnak 

begyógyulni. 

Majd az utolsó napon a nővér mindan--

nyiunkért, egyenként közbenjáró imát 
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mondott, ahol Jézusnak hála, sok testi 

és lelki bajból, betegségből gyógyulhat-

tunk meg. 

A Szentírásban sokat olvashatunk arról, 

hogy Jézus csodákat tett, betegeket 

gyógyított, de lehet, hogy többen azt 

gondolják, hogy igen, régen, 2000 év-

vel ezelőtt… . De most megtapasztal-

hattuk, hogy „Jézus itt van, ma is gyó-

gyít…” 

Erről szeretnénk most tanúságot tenni 

mindenkinek: 

Már kb. 5 éve fájt a hátam és a vállam. 

Sok gyógyszert felírtak, javasoltak már 

rá, de sajnos nem javult. Volt, hogy már 

az is problémát jelentett, hogy a szek-

rényből kivegyem vagy visszategyem a 

dolgokat. 

Amikor a nővér és az atya fölém tették 

a kezüket, és együtt imádkoztak értem 

Jézushoz, még nem is sejtettem, hogy 

mi fog velem történni. Békét és nyu-

galmat éreztem a lelkemben. Boldog 

voltam, hogy Jézus megajándékoz sze-

retetével. A közbenjáró ima után a nő-

vér azt kérdezte tőlem, hogy mi történt? 

Nem értettem, hogy miért kérdezi ezt. 

Aztán azt kérte, hogy emeljem fel a ke-

zemet. Kérdésére ekkor már kitörő 

örömmel válaszoltam, hogy nem fáj a 

vállam! Jézus meggyógyított! 

Miután visszamentem a helyemre, zo-

kogtam örömömben, hogy Jézus ennyi-

re szeret, hogy ma is él, ma is gyógyít! 

Ezt szeretném mindenkinek elmondani, 

mindenkivel megosztani, hogy hitét 

megerősítsem!    

Szabó Jenőné Gabi 

 

Margaritha nővér imádkozott értem. Kérdezett, azt mondta, jó, akár haza is mehe-

tek. 

Sok embernél mondogatta: „Nincs készen, nincs készen…” 

Sírás tört ki belőlem, és megszűnt a fájdalom a hátamban. Könnyűnek éreztem ma-

gam. Előző nap, mikor a nővér mindannyiunkért imádkozott, csontig hatoló fájda-

lom keletkezett a bal vállamban és a bal mellkasomban. Nem értettem…a fájdalom 

nem múlt. 

Megkérdeztem, mitől lehet. Azt mondták, hogy vegyem le a nyakláncomat. A lánc 

egy kék levelet ábrázolt. Levettem. Néhány óra múlva teljesen megszűnt a fájdal-

mam. A kukába kellett dobnom a láncomat, de megérte.  

Boldog vagyok, hogy megtapasztalhattam Jézus szeretetét!  

Vargáné Farkas Tímea 

AZ ÉLET IGÉJE — AZ IGE ÉLETE 
 

„Pedig csak egy a szükséges” (Lk 10,42) 
 

A keskeny út 

Új szobatársam, szintén csípőprotézises, hétfő délután érkezett. Kedd reggel, amikor 

a nővér besegítette a kerekesszékbe, hogy kitolja a reggelihez, telefonáltak neki, 

hogy a súlyos beteg férje meghalt. A nővér percekig próbálta vigasztalni, de mind-

hiába, el kellett mennie, sok dolga volt. 

Ott maradtunk ketten. Még szinte teljesen idegen volt. Az első gondolatom az volt, 

hogy itt hagyom, sírja ki magát, egyébként sem szeretik, ha valaki későn megy reg-

gelizni. De nem tudtam megmozdulni, sem megszólalni. Mikor már csak hüppögött, 

kérdeztem, hogy hiszi-e, hogy jó helyen van a férje. Így indult a beszélgetés. Kér-
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deztem a férjéről. Szívesen válaszolgatott. A végén kiderült, hogy ahova Vácra a 

gimnáziumba jártam, ő akkor ott volt iskolatitkár. Sok-sok közös ismerősünk volt, 

főleg tanárok. Fél óra múlva már mosolyogni is tudott. Örültem, hogy tudtam segí-

teni, és nem futamodtam meg a nehézség elől. 

Vele 

Késő este volt már. Az osztályon csak egy-két szobából szűrődött ki a tv hangja. Az 

ebédlőben ültem, mert ott volt klíma, és próbáltam imádkozni.  

A legközelebbi kórteremben idős nő feküdt. A hozzátartozói aggódva kérték a nő-

vért, hogy adjanak neki oxigént. Nagy volt a jövés-menés. Végül úgy döntöttek, 

hogy mentővel elviszik a rehabilitációról egy kórházba. 

Míg várták a mentőt, beszélgettek a nővérekkel, kimentek rágyújtani. A beteg egye-

dül maradt, köhécselt, sóhajtozott, mozgolódott.  

Hogyan kell itt és most őt szeretni? Először csak tétova Miatyánkot és Üdvözlégyet 

imádkoztam érte, de lassan igazi együttlétre és beszélgetésre jutottam Vele. Tudtam, 

hogy hamarosan találkoznak. Ezt a találkozást szerettem volna széppé tenni. 

Elvitte a mentő. Reggelre meghalt. 

Kati 
 

Ments meg egy facsemetét! 
Forró és száraz nyár áll mögöttünk, ami tavakat, patakokat, folyószakaszokat szárí-

tott ki, s városunk híresen szép és nagy zöld 

felületét is erősen megtépázta. Facsemeték, 

fiatal fák és bokrok száradtak ki félig vagy 

teljesen. A kárt jövő tavasszal fogjuk még 

inkább észrevenni, amikor már ki se hajtanak 

ezek a növények. Pedig nekünk adnának oxi-

gént, árnyékot, ha túlélnék a pusztító forrósá-

got és megerősödnének annyira, hogy a ne 

szoruljanak öntözésre. Tudjuk, hogy vízhiány 

van: így az esővíz gyűjtése kertes házakban 

kiemelt fontosságú lesz a következő években. 

De mit tehetünk még, hogy az utcáink, tere-

ink ne maradjanak facsemeték nélkül?  

Amit mindenki megtehet, az a „szürke víz”: vagyis a gyümölcs-, zöldségmosáshoz 

használt, (vagy más, vegyszermentes) öblítővíz gyűjtése, és egy-egy kiválasztott 

növény rendszeres locsolása. Facsemeték esetében a törzs mellett található cső is 

segít, hogy a víz – akár csak egy palacknyi – közvetlenül a gyökerekhez jusson. A 

csemeték vízigénye heti 20–50 liter, így egy fácskának akár több pártfogóra is szük-

sége lehet!  

A locsolóvíz nem lesz több jövőre sem. Fontos lenne a jó gyakorlatot még idén ki-

alakítanunk arra, hogy megmentsük a fáinkat a gyerekeinknek, unokáinknak – akár 

velük együtt, közösen! 

Faludi Ildikó 
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OLVASÓLÁMPA 

Az igazán boldog ember 
 

„Mit jelent a boldog – Krisztus előtt? S ezen nem csak az időszámí-

tásunk előtti korszakot értem, hanem kinek-kinek a Krisztus nélkü-

li-előtti életét is. Boldog igazán az az ember – Krisztus előtt – aki 

zavartalanul boldog. Bárkivel beszéltem és megkérdeztem, boldog-

e, azt mondta: Igen, de… Boldog volnék, ha… – és már sorolta is, 

hogy mi zavarja a boldogságát. 

A mai »Krisztus előtti« ember csak úgy tudja elképzelni a boldogságát, hogy azt ne 

zavarja semmi. Ha cipőjében egy kicsiny kavics nyomja a lábát, már nem lehet za-

vartalanul boldog. Ha száz forinttal kevesebbje van, akkor sem. És mert csak úgy 

tudja elképzelni a boldogságát, hogy az zavartalan boldogság legyen – azért boldog-

talan, mert ilyen nincs. Nincs! S ezután vágyik; ez a »kék madár« , amit kerget, de – 

hiába. Legalábbis ott nincs, ahol keresi. Jézus ezt a »zavartalan boldogság«-

fogalmat restaurálja, és e helyett valami különleges boldogságot ajánl fel a tanítvá-

nyoknak – a megzavarhatatlan boldogságot. Míg a legtöbb ember a zavartalan bol-

dogság után vágyik, Jézus azt mondja: én ennél többet adok! Aki az én tanítvá-

nyom, annak olyan boldogságot ajánlok fel, amit nem lehet igazán megzavarni. 

Legfeljebb csak »megfodrozni« lehet, úgy, mint az óceánok fel-

színét, ahol a legszörnyűbb vihar is csak húsz-harminc méterre 

mozgatja meg a víztömegeket – ez alatt azonban még kilenc-

ezer(!) méternyi víz marad csöndben, zavartalanul. Így a hívő 

ember életének a felszínét is »megfodrozzák« az élet napjai, 

órái, viharai: ideges is lesz, talán kapkod is, vagy indulatba jön 

– de a dolgok mélyén és mögött a megzavarhatatlan boldogság 

él. És ez mindig feltör, ez mindig rendbe hozza a zavarokat. – 

Ha valaki egészen tanítvány tudna lenni, az még többre is juthat. 

De ha már ide eljutunk, akkor messze jutottunk.” 

(Részlet Gyökössy Endre: Kulcs a boldogsághoz című könyvéből.) 

F. I. 

Június 19-én, vasárnap délután 4 órától három kórus kö-

zös hangversenyét hallgathattuk meg templomunkban. A 

KUD „Svetozar Markovic” 

szerbiai vegyeskar (vez.: Suza-

na Lazar), az Oriolus vegyeskar 

(vez.: Weiszburg Zsuzsi és Mé-

száros Péter) és az Arte Sempli-

ce kamarakórus (vez.: Heltai-

Duffek Ildikó) egyházi kórus-

műveket adott elő. Műsorukban 

többek között Alfred Schnittke, Szergej Rachmanyinov, 

Johann Christoph Bach, Eric Whitacre és Kodály Zoltán 

művei hangzottak el.  

Köszönjük a kórusoknak, hogy még szebbé tették ünnepünket, Úrnapját.  
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HÍREK 
ÚJRA LÁTOGATHATÓ A VÁCI PÜSPÖKI PALOTA 

Örömmel várjuk látogatásukat Vácon a 

Püspöki Palotában, amelynek patinás 

épületét 18. századi püspök elődömnek, 

Migazzi Kristófnak köszönhetjük. Ne-

véhez fűződik a váci Nagyboldogas--

szony-székesegyház megépíttetése is, 

valamint a mai Vác barokk arculatának 

és számos meghatározó épületének a 

megszületése. Vác és benne a Püspöki 

Palota igazi kincseket rejt! 

Jöjjenek és fedezzék fel! 

Legyenek vendégeim a váci Püspöki Palotában!  Marton Zsolt, váci püspök 

 

A váci klasszicizáló barokk Püspöki Palota és kertje idegenvezetéssel, csoportos 

formában tekinthető meg. A Püspöki Palota és a hozzá kapcsolódó kert a hajdani 

püspökváros középpontjában, Vác belvárosában helyezkedik el. Történetének csak-

nem 250 éve alatt 21 püspök, illetve kormányzó lakta a palotát, amely már országos 

jelentőségű műemlék. A palota jelenleg is püspöki lakhelyként működik, és máig 

őrzi múltjának különleges tárgyi, szellemi értékeit. 

A látogatás garantált időpontokban indul: pénteken és szombaton 11.00 órakor.  
 

Visszatértek a kapucinusok Máriabesnyőre 
Mintegy húszévnyi szünet után visszatértek a kapucinus szerzetesek Máriabesnyőre. 

A kolostor újranyitása alkalmából a Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilikában 

ünnepi szentmisét 

tartottak július 31-én.  

A misét Virth József 

OFM Cap. atya, a 

bazilika plébánosa 

celebrálta. Az ünnepi 

szertartás során be-

mutatta a kolostorba 

érkezett kapucinus 

szerzeteseket, A ko-

lostorba beköltöző 

négy kapucinus szer-

zetes közül egyedül 

Virth József magyar. 

Sergio Tellan olasz, 

Augustin Dogaru 

román, Patay Jakubrafael pedig szlovák. Van, aki már jól beszél magyarul, de van, 

aki még csak most tanulja a nyelvet. A máriabesnyői plébános rámutatott: ez egy 
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nemzetközi szerzetesközösség. Európában napjainkban kevés a hivatások száma, 

ezért kezd általánossá válni, hogy a közösségeket kiegészítik más nemzetek fiaival, 

máshonnan érkezettekkel. Ezzel a négy szerzetessel indult most újra a kapucinus 

élet Máriabesnyőn. 
 

A szentmise után Virth József plébános 

felidézte: Besnyő a 18. században pusz-

taként már Gödöllőhöz tartozott, s 

Grassalkovich Antal vásárolta meg. Ő 

építette itt a kapucinus kolostort is. (A 

hagyomány szerint az építkezéskor, 

1759. április 1-jén egy csontból készült 

Mária-szobrot talált az egyik munkás, 

így lett híres búcsújáró hely Máriabes-

nyő. A kolostort 1769 és 1771 között 

kibővítették – B. D.) Az első kapucinus 

szerzetesek Hatvanból érkeztek ide, 

Grassalkovich Antal hívására, aki lete-

lepítette őket. Csaknem két évszázadon 

keresztül, egészen a kommunista dikta-

túra hatalomra jutásáig éltek itt a kapu-

cinusok. A szerzetesrendek működésé-

nek 1950-ben bekövetkezett felfüggesz-

tése után el kellett hagyniuk Máriabes-

nyőt. Csak a rendszerváltáskor, 1989-

ben térhettek vissza. Az idős testvérek 

nagy lendülettel próbálták újraindítani a 

szerzetesi életet. 2002-re azonban elfo-

gyott ehhez az erő és az ember is. Ezért 

a közösség átadta a kegyhely gondozá-

sát és a plébániai szolgálatot a Váci 

Egyházmegyének.   
 

Forrás: Máriabesnyői Nagyboldogasszony 

Bazilika 

 

 

A Gödöllői Premontrei Apátság ünnepe 
Beöltözést és fogadalomtételt tar-

tottak a Gödöllői Premontrei 

Apátság templomában Szent 

Ágoston ünnepén, 2022. augusz-

tus 27-én, kinek tiszteletére első 

vesperást énekelt a Gödöllői Pre-

montrei Kántorátus. Ennek keret-

ében Adorján testvér megerősítet-

te fogadalmát, Ambrus testvér 

pedig megkapta a szerzetesi habi-

tust. Isten segítse őket a további-

akban is! 
 

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az Amb-

rus Zoltán köz felől nyílik. 

Hivatali órák: 

hétfő                    9.00-11.00 

szerda                  9.00-11.00 

péntek                 16.00-17.30 

Kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. 

Telefon a hivatali órák alatt: 28/420-528. 

Hivatalvezető: Ács Dávid László  kántor  szentharomsagirodagodollo@gmail.com 

mailto:szentharomsagirodagodollo@gmail.com
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Kecskés Attila atya ezüstmiséje 
Attila atya július 30-án ünne-

pelte ezüstmiséjét Újhatvanban 

a Szent István Király templom-

ban, amelynek plébánosa. 1999. 

augusztus 1-től 2001. augusztus 

1-ig volt a gödöllői Kastélyká-

polna káplánja, azóta is élő 

kapcsolata van egyházközsé-

günk sok tagjával, akik közül 

sokan részt is vettek az ünnepi 

szentmisén. Annak idején, Gö-

döllőre érkezésekor újságunk kérdésére, hogy mire törekszik életében, így válaszolt: 

„A krisztusi barátság megélése a célom – akivel csak lehetséges ez. Tudom, a „ba-

rátság csak akkor valódi, ha az egymáshoz ragaszkodókat Te (Isten) kapcsolod egy-

be azzal a szeretettel, mely kiáradt szívünkbe a Szentlélek által, akit nekünk adtál.” 

– írja Szent Ágoston. Ezért többre törekszem a pusztán emberi, baráti kapcsolatok-

nál.” 

Hálát adunk Istennek, hogy kegyelme megtartotta Attila atyát immáron 25 éven át 

hivatásában és a közösség szolgálatában. Kérjük számára továbbra is a Szentlélek 

vezetését, és gratulálunk e jeles ünnep alkalmából!  
 

Gyurkovics István atya 80 éves!  
István atya augusztusban ünne-

pelte 80. születésnapját. 2005. 

augusztus 1-től 2009. január 15-

ig szolgált káplánként egyház-

községünkben. Akkori bemutat-

kozásában többek között ezt írta 

újságunkba:  

„Jelmondatom: Akik Istent sze-

retik, azoknak minden a javukra 

válik.(Róm 8,28) Ennek a mon-

datnak tartalma eddigi életemben 

(…) bebizonyosodott. Erre a 

Szent Pál által megfogalmazott igazságra szeretnék mindenkit rádöbbenteni, akivel 

az Úr összehoz.” 

Jelenleg aszódi plébános és még két község moderátora, de a budapesti városmajori 

Jézus Szíve plébánián is szolgál.  

Emlékszünk mindig derűs lényére, kedves szavaira. Születésnapján a szentmise után 

egyházközségünk sok híve is köszöntötte.  

Isten éltesse István atyát erőben, egészségben! Kérjük a Szentlélek bőséges áldását 

életére, hogy továbbra is az oly jól ismert derűvel és szeretettel végezhesse szolgála-

tát hívei körében.  
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, műsorait. Interneten  is követhe-

tik 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 hon-

lapunkat: 

http://szentharomsagtemplom.hu  
és facebook oldalunkat:  

Gödöllői Szentháromság Plébánia 
 

Hirdetések 

 
Alpha kurzus indul szeptemberben 

Szeptemberben egyházközségünkben Alpha 

kurzus indul. Biztatunk mindenkit, hogy nem 

hívő, kereső ismerősei, barátai közt hirdesse 

ezt a lehetőséget. Bővebb információ a honla-

pon és a hirdetőtáblán! 

https://szentharomsagtemplom.hu/alpha-

kurzus-indul-szeptemberben/  

Az Alpha egy több hetes kurzus, amely olyan 

teret teremt, ahova az emberek eljönnek, és 

felfedezik az életet, a hitet és annak értelmét. 

Időpont: 2022. szeptember 22. 18:00 óra 

Helyszín: Szentháromság-templom, Közösségi Ház, 2100 Gödöllő, Szent Imre u. 15 

 Várunk, ha kérdéseid vannak az Istenről, a hitről, bármit is gondolsz a  

világról. 

 Várunk, ha a családod hívő, és jobban akarod őket érteni. 

 Várunk, ha a családod nem hívő, téged mégis izgat a dolog. 

 Várunk, ha régen jártál templomba, de eltávolodtál tőle. 

 Várunk, ha gyermekeidet hitre akarod nevelni, de bizonytalan vagy  

a válaszokban. 

 Várunk, ha nehéz élethelyzetben van, és úgy érzed, segítségre van szükséged. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet:  

Dobosné Dr. Páll Gabriella, email: gabipall64@gmail.com, telefon: 30/3381913 

http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
https://szentharomsagtemplom.hu/alpha-kurzus-indul-szeptemberben/
https://szentharomsagtemplom.hu/alpha-kurzus-indul-szeptemberben/
https://szentharomsagtemplom.hu/alpha-kurzus-indul-szeptemberben/
https://szentharomsagtemplom.hu/alpha-kurzus-indul-szeptemberben/
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 Szeptember 11-én, vasárnap a fél 11-es szentmisén lesz a Veni Sancte! Hív-

juk az iskolás gyermekeket, hogy együtt imádkozzunk az idei tanév sikeréért! Min-

denki hozza az iskolatáskáját is, hogy a szentmise elején megáldhassuk azokat! 
 

 Szeptember 25-én a 9 órai szentmisén lesz az elsőáldozás. 
 

 Az új elsőáldozásra való felkészítő október 3-án indul:  

Hétfőn 15.30-tól a Szent Imre iskolások plébániai hittan órája kezdődik a  

közösségi házban. 

16.00-tól az állami iskolások elsőáldozási készülete indul. 
 

 További hittanórák:  

hétfő: felsős hittan:  16.00: 4-5 osztályosok  

16.45: 6-8 osztályosok  

péntek: ifjúsági hittan:  17.00: 14-18 évesek 

19.00: 18 év felettiek 
 

 Jövő héttől elindul a közösségi élet a plébánián!  

A házas csoportokról mindenki kap értesítést a levelező listákon. 

Bibliaóra: szerdánként az esti szentmise után lesz 

Baba-mama klub: pénteken 9 órától (szeptember 16-án indul)  
 

 Az idei évben is indul katekumen csoport azok számára, akik szentségek 

felvételére szeretnének készülni, valamint azokat is várjuk, akik gyerekkorukban 

részesültek a beavató szentségekben, de utána eltávolodtak Istentől. Jelentkezni le-

het Pici atyánál személyesen vagy e-mailben kovacs.andras@vacem.hu! 
 

 Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anna Joachim Programja régebb óta 

gyermekre vágyó házaspároknak rendez a Katolikus Egyház tanításával harmonizá-

ló pszichológiai segítséget az őszi félévben. Bővebb információ az 

www.annajoachim.hu oldalon! 
 

AZ EGYHÁZMEGYE KERESZTÉNY VÁLLALKOZÓINAK  

II. TALÁLKOZÓJA‼ 

Az október 13-ai rendezvényre várják az egyházmegye keresztény vállalkozóit, ve-

zetőit. A rendezvény védnöke Marton Zsolt váci megyéspüspök, szervezője az Ér-

Me (ÉrtékMegőrző) Vác Klub. 
 

 Jövő hétvégén lesz a váci Hétkápolna búcsú, melyre szeretettel várnak ben-

nünket! Részletes program a hirdetőtáblán! 
 

 

 Szeptember 17-én, szombaton délután 5 órakor jótékonysági hangverseny 

lesz a háborús menekültek javára a gödöllői baptista imaházban. Az alkalmon a 

híres Baptista Központi Énekkar énekel Oláh Gábor karnagy vezetésével. Ado-

mánygyűjtés a hangversenyen l 

mailto:kovacs.andras@vacem.hu
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 Október 8-án, szombaton, az esti szentmise után 19 órától Kovács Lajos 

atya és Tariska Eszter rövid előadást tart a csendes szemlélődésről. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki örömmel betekintene a keresztény medi-

tációnak ebbe a korai kereszténységig visszanyúló imamódjába. 
 

 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, megosztani örömeinket és 

bánatainkat, reményeinket és aggodalmainkat, gondolatainkat mulandó életünkről 

és az örökkévalóságról. A közös együttlétet rövid imával zárjuk. Szeretettel várjuk 

az érdeklődőket. 
 

Evangélium-szöszölő – bibliadramatikus jellegű gyermekfoglalkozás 

Minden hónap 3. vasárnapján a 10.30-kor kezdődő mise idejében tartjuk az Evangé-

lium-szöszölőt, azaz bibliodramatikus jellegű gyermekfoglalkozást. 

Helyszín: földszinti közösségi terem 

Korosztály: nagyobb óvodástól 2. osztályos iskolásig 

Téma: az adott hónapban elhangzó evangéliumi rész 

Legközelebbi foglalkozások: szeptember 18., október 16. 

Szeretettel várjuk a gyerekeket! 

Bischof Vera 

Szilasi Ági 
 

 Nagymarosi Ifjúsági Találkozó: 2022. október 1.  

 „Keresd a békét, és járj annak útján!” (vö. Zsolt 34,15) 

Október 1-jén: újra vár Nagymaros! 

Főelőadó: Magyar Gergely OFM Kárpátaljáról. 

Szentmise: Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát. 

Zenei szolgálat: 3in1 zenekar & Sillye Jenő és barátai. 

https://fiatal.katolikus.hu/program/nagymarosi-ifjusagi-talalkozo-2022-osz/ 

 

 A Shoeshine.hu a már több mint 10 éve tart Heaven’s Garden bulikat, ahol 

bebizonyosodott, hogy a közönségünk kulturáltan, másokat tisztelve is nagyszerűen 

tud partizni, szórakozni. 

 

Időpont: 2022 szeptember 24. szombat 21:00 

Helyszín: BUENA - World Kitchen & Bar, (1138 Budapest, Agora Tower, Váci út 

116–118.) 
 

Miseszolgálat 

Kedves Testvérek!  

Templomunk miseszolgálatos csoportjába várunk mindenkit, aki felolvasással,  

perselyezéssel vagy folyosó felvigyázással szeretne segíteni a szentmisék alatt.  

Jelentkezni Pecze Dánielnél lehet a +36 20 396 5171 telefonszámon vagy a  

pecze.daniel@gmail.com email címen. 

https://fiatal.katolikus.hu/program/nagymarosi-ifjusagi-talalkozo-2022-osz/
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 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.  

Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára lehet 

befizetni:  

Római Katolikus Egyházközség  

10700196-49270400-51100005 CIB Bank 
 

Újra könyvbörze! Hozzátok a könyveket, a kiadványokat és a játé-

kokat! 

 

A papírgyűjtés a Szent Imre iskolában október 12-13-14-én lesz!! 
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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 szent-

ségimádás 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. 

szentmise:   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. szeptember 
http://szentharomsagtemplom.hu      fenyesforras@gmail.com 

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


