
  
 

 
  

 

MMIINNDDEENNSSZZEENNTTEEKK  
ovember hónapunkat minden évben átszővi a gondolat, hogy különösen 

is gondolunk azokra, akik előttünk éltek, és reményeink szerint már Isten 

boldogságát élik át a mennyországban. Ennek az emlékezésnek egy közös 

nagy ünnepe Mindenszentek! 

Kik a szentek? Ha szűkebb értelemben szeretnénk megfogalmazni, akkor ezt 

mondhatnánk: szentek azok, akik Isten törvényének szeretetében éltek és hal-

tak meg, most pedig élvezik Isten színe látását. Ha tágabb értelemben akarjuk 

megfogalmazni: szentek mindazok, akik Isten törvényei és parancsai szerint 

élnek.  

mikor Mindenszentek ünnepét üljük, főleg azokra gondolunk, akik előt-

tünk éltek, és példájuk segíthet bennünket. Talán kimondhatjuk, nincs 

olyan élethelyzet, melyben ne találnánk segítséget a szentek életében.  

• Hirtelen nagy feladat elé állít Isten, gondolj Szent Péterre vagy Szent II. 

János Pálra. 

• Megújulásra van szükséged, kérd Szent XXIII. János pápát. 

• Keresed az élet értelmét, legyen vezetőd Szent Ágoston. 

• Aggódsz a gyermekeid miatt, hívd segítségül Szent Mónikát. 

• Hirtelen komoly csapás ért, nézz Szent Erzsébetre, és bízz Istenben. 

• Aggódsz hazádért, kérd a legnagyobb magyarokat, Istvánt, Imrét és 

Lászlót. 

• Gyermeket vársz, lásd Máriát, Erzsébetet vagy Gianna Beretta Mollát. 

• Nem tudod, hogy legyél keresztény a mai világban, ismerd meg Carlo 

Acutis. 

N 

A 

LELKIPÁSZTORI LEVÉL 

XXXI. évfolyam  

2022. 5. szám 

november 
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z ünnep meghívás is számunkra, hogy mi is szentek legyünk, hogy a mi 

életünk is példa lehessen. Olyan sok új területe van az életünknek, amely 

vágyja a szent életű embereket. Olyan sokan várnak arra, hogy segítséget kap-

janak a XXI. század kihívásainak megoldására. 

Szentté válni nem lehetőség, hanem kötelesség. Amikor ünnepeljük a már cél-

ba érkezetteket, erősítsük magunkban vágyat, hogy bennünket is erre az életre 

hívtak meg.         András atya 

 

November 1., Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep. Ezen a napon ünnepi mise-

rend, három szentmise lesz. Az esti szentmise után közösen, gyertyákkal vonulunk 

ki a temetői kereszthez közös imádságra! 

• Mindenszentek környékén hagyomány a sírszentelés a temetőben. Aki szeret-

né hozzátartozója síremlékét megszenteltetni, kérem, hogy a sekrestyében iratkoz-

zon fel, és írassa fel a sír pontos helyét! A sírszentelés november 1-jén 15:00 órától 

lesz! 

• Halottak napján, november 2-án reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise. 
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Ferenc pápa beszéde a világmisszió napján 
Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján tartja a vi-

lágmisszió napját, idén ez október 23-a. Ezen a napon a magyar temp-

lomokban is a missziókért és a hithirdetőkért imádkoznak, és a per-

selypénzt az evangelizáció javára fordítják. Az idei missziós vasár-

napra Ferenc pápa „Tanúim lesztek” (ApCsel 1,8) címmel írt üze-

netet a hívekhez, ebből az  alábbiakban idézünk.  

 

Kedves Testvéreim! 

Ezek a szavak a feltámadt 

Jézusnak a tanítványaival folytatott 

utolsó beszélgetésében hangzottak el, 

közvetlenül Jézus mennybemenetele 

előtt, amint azt az Apostolok cselekede-

tei leírja: „Megkapjátok a Szentlélek 

rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek 

Jeruzsálemben s egész Júdeában és 

Szamariában, sőt egészen a föld végső 

határáig” (ApCsel 1,8). Ez a mottója a 

2022-es missziós vasárnapnak is, amely 

világnap minden évben arra emlékeztet 

bennünket, hogy az Egyház természeté-

nél fogva missziós. (…) 

Vegyük sorra a három kulcskifejezést, 

amely összefoglalja a tanítványok élet-

ének és küldetésének alapját: „tanúim 

lesztek”, „a föld végső határáig” és 

„erőt kaptok a Szentlélektől”. 

1. „Tanúim lesztek” – Felhívás minden 

keresztényhez a Krisztusról szóló tanú-

ságtételre 

Ez a középpontja, a lényege Jézus taní-

tásának, amelyet a tanítványoknak a 

világban való küldetésüket illetően 

adott. Minden tanítvány Jézus tanúja 

lesz, hála a Szentléleknek, akit majd 

megkapnak, vagyis kegyelemből válnak 

tanúvá. Bárhová is menjenek, bárhol is 

legyenek. (…) Az evangelizáció az 

Egyház lényegéhez tartozik. 

(…)„Tanúim lesztek.” A többes számú 

alak hangsúlyozza a tanítványok misz-

sziós hivatásának közösségi, egyházi 

jellegét.  

Nem véletlen, hogy az Úr kettesével 

küldte misszióba tanítványait; a keresz-

tények Krisztusról szóló tanúságtétele 

mindenekelőtt közösségi jellegű. Ezért 

egy közösség létezése, bármily kicsi is, 

a küldetés teljesítéséhez elengedhetet-

len. (…) 

 (…)Az igazi tanú végső soron a „vér-

tanú”, az, aki Krisztusért életét adja, és 

ezzel viszonozza azt az ajándékot, ame-

lyet ő adott nekünk önmagából. (…) 

Ami a keresztény tanúságtételt illeti, 

mindig érvényes marad Szent VI. Pál 

pápa megállapítása: „A mai embert in-

kább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és 

ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, 

mert ők egyben tanúk is”. (Evangelii 

nuntiandi, 41)  

(…)Ezért arra hívok mindenkit, hogy 

nyerjük vissza a bátorságot, a nyitottsá-

got, vagyis az első keresztényekre jel-

lemző parrhésziát, hogy Krisztusról az 

élet minden területén szavakban és tet-

tekben is tanúságot tegyünk. 

 

2. „A föld végső határáig” – A világmé-

retű evangelizációra szólító küldetés 

örökérvényűsége 

A feltámadt Úr arra hívja tanítványait, 

hogy tanúi legyenek, és tudatja velük, 

hová küldi őket: „Jeruzsálembe s egész 

Júdeába és Szamariába, sőt egészen a 

föld végső határáig”. (ApCsel 1,8) A 

tanítványok küldetésének egyetemes 

jellege itt világosan kirajzolódik. (…) 

Napjainkban a keresztényüldözés, a há-

ború és az erőszak miatt sok keresztény 
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kényszerül hazájából más országokba 

menekülni. (…) Egyre inkább megta-

pasztaljuk, hogy a különböző nemzeti-

ségű hívek jelenléte gazdagítja a plébá-

niákat, erősíti egyetemességüket. Ezért 

a bevándorlók lelkipásztori gondozása 

olyan missziós tevékenység, amelyet 

nem lehet elhanyagolni, és amely segít-

het a helyi híveknek is, hogy újra felfe-

dezzék a keresztény hit örömét, amelyet 

kaptak. 

A „föld végső határáig” kijelentésnek 

Jézus tanítványai számára mindenkor 

felhívásnak kell lennie, és újra meg újra 

arra kell ösztönöznie őket, hogy a meg-

szokott területeken túl is tanúságot te-

gyenek Jézusról. (…) 

3. „Megkapjátok a Szentlélek rátok le-

szálló erejét” – Mindig engedjük, hogy 

a Lélek erősítsen és vezessen bennün-

ket!(…) 

Ahogyan „nem mondhatja senki: »Jé-

zus az Úr«, csak a Szentlélek által” 

(1Kor 12,3), úgy egyetlen keresztény 

sem tehet teljes és igaz tanúságot Krisz-

tusról, az Úrról a Lélek ihletése és se-

gítsége nélkül. Ezért Krisztus minden 

misszionárius tanítványa arra hivatott, 

hogy felismerje a Lélek munkájának 

alapvető jelentőségét, a mindennapok-

ban, hogy vele éljen, és folyamatosan 

befogadja a tőle érkező erőt és ihletet. 

(…) 

Kedves testvéreim, továbbra is az az 

álmom, hogy az egész Egyház missziós 

egyház lesz, és a keresztény közösségek 

misszionáriusi tevékenységének új kor-

szaka jön el. (…)  

Igen, legyünk mindannyian valóban 

azok az Egyházban, akivé a keresztség 

által váltunk: próféták, tanúk, az Úr 

misszionáriusai! A Szentlélek erejében 

és a föld végső határáig. Mária, misszi-

ók királynője, könyörögj értünk!  

 

 
A teljes cikket honlapunkon és a hirde-

tőtáblán olvashatják. 

 

Püspök atya körlevele az energetikai válságról 
 

Kedves Testvérek! 

A hétköznapjainkat gazdasági és társa-

dalmi szempontból egyre nehezebb kö-

rülmények között éljük, a szomszé-

dunkban már 8 hónapja dúló háború 

következményeit mindannyian érezzük: 

aggódunk szeretteinkért, fohászkodunk 

a békéért, segítjük a menekülteket és a 

helyben maradókat is. Az energiaválság 

mindannyiunkat érint: egyéneket, csalá-

dokat, vállalkozásokat és minden szer-

vezetet, beleértve Egyházunkat is. 

A helyzet arra indít bennünket, hogy 

még felelősebben és tudatosabban él-

jünk a mindennapokban! A teremtett 

világért érzett felelősségünk eddig is 

arra ösztönzött, hogy a természeti ja-

vakkal takarékosan bánjunk, becsüljük 

meg, amit a Teremtőtől ajándékba kap-

tunk és jó gazda módjára használjuk fel 

magunk és szeretteink javára. Egyház-

megyénk gazdálkodásának kialakításá-

nál ezt a szempontot eddig is igyekez-

tünk érvényesíteni és erre bíztatunk 

minden hívőt saját otthonaikban és a 

közösségi terek használatakor is! 

Az energiaválság azonban bennünket is 

olyan fokozott takarékosságra kénysze-

rít, amelynek korlátozó hatása lesz a 

mindennapi életünkre, pasztorációs és 

egyéb tevékenységeinkre. A Váci Egy-

házmegye és a hozzá tartozó 227 plébá-
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nia és 57 intézmény számára rendkívüli 

kihívást jelent az előttünk álló időszak a 

közüzemi költségek drasztikus emelke-

dése miatt. Hiszen az egyházi épületek 

méretüknél és koruknál fogva nehezen 

tudnak a kedvezményes lakossági kere-

ten belül maradni, a templomok és nem 

lakott épületeink esetében pedig a gaz-

dálkodó szervezetekre érvényes ener-

giaárakat kénytelenek megfizetni, 

amely egyes esetekben akár 12-szer 

magasabb, mint a lakossági ár. Közös-

ségi tereink és oktatási-nevelési intéz-

ményeink fűtése és áramellátása a tava-

lyihoz képest többszörös kiadást jelent 

még alapos takarékosság mellett is.. Az 

egyházmegye által fenntartott személy-

autók használati költsége is jelentősen 

növekedett, hiszen július 30. óta piaci 

áron tankolhatnak, azaz másfélszer töb-

be kerül az üzemanyag. 

Ezekre a megemelkedett költségekre 

semmilyen – békeidőben – gondosan 

megtervezett költségvetési tartalék nem 

lehet elegendő. 

Éppen ezért ezt az időszakot csak össze-

fogva, egymást támogatva és a kölcsö-

nös szolidaritást megélve tudjuk átvé-

szelni! Ezért kérem a testvéreket, hogy 

legyenek lelkipásztoraik segítségére az 

alábbiakban: 

• Legyenek elfogadóak és rugalma-

sak a fogyasztás ésszerűsítését célzó és 

ezzel az energiafelhasználást korlátozó 

intézkedések miatt kialakuló változá-

sokkal és kényelmetlenségekkel kapcso-

latban! 

• Ajánlják fel segítségüket, szaktu-

dásukat, ha újra kell gondolni a plébáni-

ai programok vagy akár a liturgia meg-

szervezését! 

• Bátorítsuk egymást a kitartásra és 

arra, hogy minden nehézség ellenére 

meg tudjunk maradni a Gondviselésben 

bízó, hívő embereknek! 

• Legyünk a béke követei ott, ahol 

feszültség vagy nézeteltérés adódik a 

jelenlegi helyzet miatt és segítsük egy-

mást a pontos tájékozódásban! 

• Lehetőségeinkhez képest legyünk 

nagylelkűek, ha közösségi tereink fenn-

tartásához külön adományra van szük-

ség vagy arra, hogy felajánljuk saját 

otthonunkat egyes találkozók megszer-

vezéséhez! 

• Figyeljünk oda egymás szükség-

leteire és ne hagyjuk magukra a szüksé-

get szenvedőket! 

Kérjük együtt a Mennyei Atyától a béke 

ajándékát magunk és a világ számára!  

 

Marton Zsolt, váci megyéspüspök 

 

 

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az 

Ambrus 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  szentharomsagirodagodol-

lo@gmail.com 

mailto:szentharomsagirodagodollo@gmail.com
mailto:szentharomsagirodagodollo@gmail.com
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Beszámoló a 2022. október 8-án a szemlélődő imáról tartott előadásról  
Erre a szombat estére Lajos atya meg-

hívta Tariska Esztert, akivel évek óta 

együtt kísérnek lelkigyakorlatokat. Ket-

tejük előadása által ismét egy lépéssel 

közelebb kerülhettünk a szemlélődő 

imádsághoz, ehhez az ősi imamódhoz, 

amelyre a modern embernek egyre na-

gyobb szüksége van. Hogy miért? Mert 

a mai embernek elege van az elméle-

tekből, szeretne közvetlen istentapasz-

talatra szert tenni. Minden a figyelmünk 

megszerzésére törekszik, ezért a csend 

az, amire igazán szükségünk van.  

A szemlélődő imádságban valami 

olyasmit élünk át, mint a házastársak 

vagy barátok, akik már olyan régóta 

vannak együtt, hogy érzik egymást, és 

olyan intenzíven vannak jelen egymás 

számára, hogy tudják egymás gondola-

tát, már meg sem kell szólalniuk. Így 

van ez Istennel is. Egyszerű érzékelés, 

spontán kapcsolat, amelyben ki kell 

szállnunk a gondolatok világából. Ha 

már megteremtettük a külső csendet 

magunk körül, akkor a belső csendre 

kell törekednünk. Mindenkinek magá-

nak kell rájönnie, mi a számára legmeg-

felelőbb eszköz, de Eszter azt tanácsol-

ta, hogy esetleg menjünk ki a termé-

szetbe, és csak úgy csodálkozzunk rá. 

Ehhez bevethetem az öt érzékszerve-

met, pl. hallom a szél zúgását vagy a 

madarak csivitelését, megfogom a föl-

det, megkóstolok egy csipkebogyót, és 

engedem, hogy mindez hasson rám. Az 

érzékelés megnyugtat. Ezután a sétát 

bent végezzük a testünkben. Fontos, 

hogy a test és a tudat összhangban le-

gyen. Akkor feltárul, hogy Isten is itt 

van, bennem is és kint is, és eggyé vá-

lok Vele. Lényünk magvát az adja, 

hogy Isten bennünk van. Van bennünk 

egy olyan jó rész, ami mindig jó, azt 

nem lehet elrontani, csak beboríthatja 

valami.  

Eszter hangsúlyozta, hogy a szemlélő-

désben fontos, hogy ne teljesítményre 

törekedjünk. Istennek nem eredményt 

kell felmutatni, hanem a szívedet. Ha 

elkalandoztál is, azok a percek, amikor 

visszataláltál Istenhez, a nap ereje lesz, 

és átalakít téged. Ez az imádság egyben 

az önmagunkkal való találkozás is, te-

hát egy önismereti út.  

A szemlélődő imádság nem könnyű, 

kitartásra van szükség hozzá, és az sem 

biztos, hogy hamarosan megtapasztal-

juk a gyümölcseit. De az igazi hozadék 

a saját személyes kapcsolatainkban, Is-

tennel és embertársainkkal való kapcso-

latban mutatkozik meg.  

Hálásan köszönjük Lajos atyának, hogy 

megismerkedhettünk Tariska Eszterrel, 

és ilyen érdekes előadást hallhattunk 

tőlük! Köszönjük a lehetőséget, hogy 

kérdéseinkre is választ kaphattunk!  

 

Simon Erika
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Elsőáldozás 2022. szeptember 25. 
 

Templomunk zsúfolásig megtelt ezen a vasárnap reggelen. Hatvan fehér ruhába öl-

tözött gyerek foglalta el az első padsorokat, akik a Szent Imre iskolából és a város 

többi iskolájából jöttek, hogy életükben először vehessék magukhoz az Eukarisztiát. 

Pici atya nagy örömmel köszöntötte őket. és bevallotta, hogy a mai evangélium kér-

dése mindig elgondolkodtatja őt.   

Prédikációjában a gyerekekhez szólt: „Eljövünk misére, van, aki unalmasnak, hos--

szúnak találja, ahol csendben kell lenni, nem szabad játszani. Mások azt mondják, 

szeretem a dalokat, az olvasmányokat, jó az áldozás.” Akárhogy is van, mindeköz-

ben sokszor elfelejtjük, mi a lényeg: a csoda, hogy Jézus eljön közénk a szent os-

tyában. 

A szentmisét az elsőáldozó gyerekekért való imádsággal kezdtük, és azzal is zártuk. 

Az elsőáldozók hálát adtak Istennek, szüleiknek, felkészítő tanáraiknak és papjaik-

nak. Az olvasmányokat és a könyörgéseket is ők olvasták. A hitvallás is a gyerekek 

szájából hangzott el. A zenei szolgálatot a Filia énekesei és zenészei látták el. Nagy 

öröm volt együtt ünnepelni a Jézussal való első valódi találkozást a hatvan gyer-

mekkel és hozzátartozóikkal. 

A mise végén a gyerekek közös fotózásra gyűltek össze az oltár előtt, majd a közös-

ségi házban az ifjúsági munkacsoport által szervezett agapé várta őket, ahol emlék-

lapot vehettek át életüknek erről a szép és emlékezetes eseményéről.  

Hálásan köszönjük mindazoknak az áldozatos munkáját, akik elkísérték a gyerme-

keket a hit útján, és felkészítették őket az ünnepre! 

Simon Erika 

 

 

A következő elsőáldozásra, a szentség felvételére az elmúlt hetekben kezdődött meg 

a felkészülés 62 gyermek részvételével (35-en vannak a Szent Imre iskolából, 27-en 

a város többi iskolájából).  
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Ultreya, Szombathely, 2022. szeptember 24. 
Gödöllői cursillosok lelkes csapata 11 

fővel indult szeptember 23-án, pénte-

kenSzombathelyre az Országos Ult-

reyára. Ezzel a másnapi nagyon korai 

indulást váltottuk ki, és délután egy ki-

csit ismerkedtünk a várossal. 

Szombat reggel 9 órától lehetett beje-

lentkezni a programra. Ekkor nemcsak a 

névtábláinkat kaptuk meg, hanem egy 

kis színes – de colores! – rózsafüzért is. 

10 órakor kezdődött a program. A Szent 

Márton titkárság világi vezetője, Tokor-

csi Katalin köszöntötte a jelenlévőket. 

Elmondta, hogy már 2020-ban készül-

tek a Szombathelyi Egyházmegye első 

cursilloja 30. évfordulójának megün-

neplésére az országos találkozón, de a 

pandémia meghiúsította azt. 

Várdai Judit, a Cursillo Nemzeti Titkár-

ságának világi vezetője felidézte a tava-

lyi Nemzetközi Eucharisztikus Kong-

resszuson megtartott ultreyát. Kifejezte 

örömét, hogy most újra személyesen 

találkozhatunk, hiszen a nehézségek – a 

covid és a háború – most is jelen van-

nak életünkben, de ezek elviseléséhez 

sok erőt adnak közösségeink. 

Ezután Juhos Ferenc 

verbita és Kirner Zol-

tán szalézi atya emlé-

kezett a kezdetekre. 

Megerősítettek minket 

abban, hogy a cursillo 

segít megszólítani az 

embereket, és közössé-

get létrehozni. Fontos, 

hogy tegyük meg azt a 

keveset, ami rajtunk 

múlik. Legyünk nyitot-

tak, mert az emberek 

szomjasak a lelki be-

szélgetésekre! Amikor 

összejövünk, arról be-

szélgessünk, hogy mi-

kor voltunk közel Is-

tenhez, különben „csak” egy hittanóra 

lesz a találkozásunk. 

Ezután civil tanúságtételek következtek. 

Egy fiatal tanárnő elmondta, hogy min-

denfelé kereste Istent, protestáns közös-

ségekben is, mindenhol aktívan részt 

vett az életükben, de a cursillo ébresz-

tette rá, hogy a válasz: az Eucharisztia. 

Ezután egy zalaegerszegi házaspár kö-

vetkezett: arról tettek tanúságot, hogy a 

cursillo segítségével a férj megszaba-

dult szenvedélybetegségéből, és sikerült 

a család egységét megújítani. 

Délben Székely János püspök atya, a 

magyarországi cursillo mozgalom lelki-

vezetője mutatott be szentmisét több 

cursillos atya közreműködésével. 

„A cursillo kegyelemáradás, amely ré-

vén megtanuljuk Isten szemével látni 

önmagunkat és egymást.” 

Beszédében megemlékezett a nap szent-

jéről, Gellértről, aki a Szentföldre in-

dult, de Szent István király kérésében 

elfogadva Isten akaratát, Magyarorszá-
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gon szolgált, és lett vértanú. Ez ránk 

nézve azt jelenti, hogy a mi „Szentföl-

dünk” a környezetünk. 

„A mennyei Atyára való rátalálás a 

cursillonak is az első lépése. Akinek 

lelkébe beragyog Isten fénye, csak az 

tudja azt továbbadni. Istenre találásunk 

után tudunk apostolkodni, amire Jézus 

küld minket: sugározni az ő fényét.” 

A misén egy nemrég cursillot végzett 

fiatal megkeresztelésének, elsőáldozá-

sának és bérmálásának lehettünk tanúi. 

Szentmise után megebédeltünk, majd 

visszatértünk a székesegyházba, ahol 

előadásokat hallgattunk meg: Gaál Jenő 

atyáról, a szombathelyi cursillo megala-

pítójáról, Boldog Brenner János vérta-

núságáról testvére beszámolójából, és 

Mindszenty bíboros atya életének fon-

tosabb állomásairól. 

Az ultreya szentségimádással fejeződött 

be, ahol a gellénházi plébános atya cso-

dálatos elmélkedései segítettek az elmé-

lyülésben. 

Köszönöm Uram, hogy idén is részt ve-

hettem az országos ultreyán! Áldd meg 

a szervezőket, közreműködőket, minket 

pedig segíts, hogy a Te fényedet tudjuk 

sugározni környezetünkben! 

Nagyné Zsiráf Zsuzsa 

Nagymaros – 2022 őszén 
2022. október 1-jén zajlott az őszi ifjúsági találko-

zó, amelynek a témája a béke volt. „Egy amerikai 

kutatócsoport 1975-ben veszélyes kísérletet vég-

zett: belerepültek egy hurrikán közepébe. Megálla-

pították, hogy a maga körül mindent elpusztító fel-

hő- és légörvény belsejében, a vihar »szemében« 

teljes szélcsend uralkodik” – ezzel a képpel invitált 

a Nagymarosi Levél az októberi találkozóra.  

A mi életünk – a minket körülvevő szűkebb vagy 

tágabb környezet vagy belső világunk – sem men-

tes viharoktól, békétlenségektől. Az őszi találkozón 

beletekintettünk „a hurrikán szemébe”, odahúzód-

tunk a viharban veszteglő bárkában békésen alvó Jézus mellé. Vele kerestük, ho-

gyan válhat életté számunkra a zsoltár sora: „Keresd a békét, és járj annak útján!” 

(vö. Zsolt 34,15) 

A találkozó főelőadója Magyar Gergely OFM, kárpátaljai lelkipásztor volt, a 

szentmisén pedig együtt ünnepeltünk Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapáttal. 

A nap zenei szolgálatát a káposztásmegyeri 3in1 zenekar, valamint Sillye Jenő és 

barátai végezték. A főelőadást követően idén is számos fakultáció, műhely várta az 

érdeklődőket. 

forrás: nagymaros.katolikus.hu 

 

Pici atya a Gyerekmaroson szolgált. Négy fiatalt Hankóné Hrágyel Zsuzsi kísért el a 

programra. Élményeikről örömmel számoltak be az itthon maradottaknak. . 
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Hittel élni a XXI. században – Bányai Gábor előadása 
 

A "Hittel élni" előadás-sorozat kereté-

ben 2022. október 11-e estéjén Bányai 

Gábor országgyűlési képviselő tanúság-

tételét hallgathattuk meg. Azért fogadta 

el egyházközségünk meghívását, hogy 

elmondhassa a történetét, amely egy-

szerre szól egy csodáról, az emberek 

jóságáról, az orvosok odaadásáról és 

Isten szeretetéről. Csodáról, mert a ko-

ronavírus olyan súlyosan megbetegítet-

te, hogy hónapokig csak gépek tartották 

életben, egy ideig egy ún. ECMO ké-

szülék látta el a szív és a tüdő funkció-

ját, a család, az orvosok és a barátok 

reményvesztetten nézték, amint bioló-

giailag egyre kevesebb esélye volt a 

túlélésre – mindezek ellenére felépült, 

és most itt volt köztünk. Tüdejének már 

csak kb. 10 %-a működött, az izmai 

elfogytak, aztán már beszélni sem tu-

dott és iszonyatos fájdalmakat szenve-

dett el. Imahadjárat indult, és a család-

tagokon kívül barátok, fiatalok és idő-

sek, többek között egyházközségünk 

házas csoportja is imádkozni kezdett 

Gábor életéért.  

Gábor ezen az előadáson elmesélte, 

hogy mély depresszióba esett, meg 

akart halni, kívánta a halált, vállalta 

volna még az öngyilkosságot is. Lelké-

ben átélte a keresztre feszítést, és két-

ségbeesetten kiáltott Istenhez, mint Jé-

zus a halála előtt: „Istenem, Istenem, 

mért hagytál el engem?” Kilátástalan-

sága legmélyén zokogva könyörgött 

Hozzá: „Uram, fejezzük be, vigyél ha-

za, induljunk!”  

Gábor azért jött el közénk, hogy biztas-

son minket, mennyire fontos, hogy a 

betegeket látogassuk, mert akit magára 

hagynak, a reménytelenség, a magány 

közepette lelke elindul a túlvilágra, 

mert többé nincs, ami itt tartsa ezen a 

földön. Eljött azért is, hogy tanúságot 

tegyen arról, hogy igenis létezik 

mennyország, mert ő háromszor is járt 

ott szenvedései során. Egyértelműen 

tudta mindig, hol van, és ki szól hozzá. 

Isten rábízta a választást, hogy ő maga 

eldöntheti, ott szeretne-e maradni, vagy 

visszamegy, és elmondja mindenkinek, 

hogy elhiggyék, hogy Isten végtelenül 

szeret minket, és hogy van megváltás, 

és a kegyelem mindenkinek jár. Isten 

azt is elárulta, hogy egyetlen kérdést 

fog feltenni nekünk: „Kinek tartasz te 

engem?” És erre a következő választ 

várja: „Én Uram, én Istenem!”  

Bányai Gábor az imádság erejéről tett 

tanúságot, és arról, hogy nincs hiábava-

ló imádság. Köszönjük szépen, hogy 

elfogadta a meghívásunkat és időt szánt 

ránk! Istennek legyen hála!  

Simon Erika 

Az alábbi linkről letölthető az előadás 

hanganyaga. 
http://mammutmail.com/hu/download/ 
72ced5fabad13c3cf944c8cf23eca287 
Az alábbi újságcikkek pedig a Bányai Gábor-
ral készített interjúk.  

Az Úr a te gyógyítód! Csodás gyógyulások a 
Covid-fertőzésből - IgeIdők Magazin (igei-
dok.hu) 
Az Úr a te gyógyítód! Csodás gyógyulások a 
Covid-fertőzésből – 2. rész - IgeIdők Magazin 
(igeidok.hu) 

http://mammutmail.com/hu/download/72ced5fabad13c3cf944c8cf23eca287
http://mammutmail.com/hu/download/72ced5fabad13c3cf944c8cf23eca287
https://www.igeidok.hu/globusz/az-ur-a-te-gyogyitod-csodas-gyogyulasok-a-covid-fertozesbol
https://www.igeidok.hu/globusz/az-ur-a-te-gyogyitod-csodas-gyogyulasok-a-covid-fertozesbol
https://www.igeidok.hu/globusz/az-ur-a-te-gyogyitod-csodas-gyogyulasok-a-covid-fertozesbol
https://www.igeidok.hu/globusz/az-ur-a-te-gyogyitod-csodas-gyogyulasok-a-covid-fertozesbol-2-resz
https://www.igeidok.hu/globusz/az-ur-a-te-gyogyitod-csodas-gyogyulasok-a-covid-fertozesbol-2-resz
https://www.igeidok.hu/globusz/az-ur-a-te-gyogyitod-csodas-gyogyulasok-a-covid-fertozesbol-2-resz
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Gödöllői Kolping Család 
A Gödöllői Kolping Család és támoga-

tóinak segítségével ismét sikerült köny-

nyebbé tenni az őszi iskolakezdést a 

Nagykőrösi Kolping Általános Iskola 

tanulói számára. Immár ötödik alka-

lommal vittünk adomány ruhákat, tan-

szereket és természetesen játékokat is a 

gyerekek részére, ami a lelkiismeretes 

tanároknak köszönhetően biztosítja a 

tanulók számára a megfelelőbb tanulási 

körülményeket.   

 

A Kolping csoport családi napot szer-

vezett a KLIK-es iskolákban tanuló hit-

tanosok és családjaik részére 2022. ok-

tóber 8-án, amelyen kb. 100 fő vett 

részt. 

Gyönyörű napsütéses idő kísérte végig 

a hitoktatók és a Gödöllői Kolping Csa-

lád által szervezett családi napot. A má-

riabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika 

udvarán megtartott rendezvényen gye-

rekek és felnőttek egyaránt gazdag 

programon vehettek részt: A Morzsányi 

László által megtartott idegenvezetés 

mindenkivel megismertette a Bazilika 

történetét, személyes előadása minden-

kinek mély lelki élményt is nyújtott. A 

családokból alkotott csoportok ezután 

„szabadulószobához” hasonló játékon 

vettek részt: az Ima, a Szeretet, a Jócse-

lekedet, a Megbocsájtás és a Szentlélek 

gyümölcsei állomásokon to-

vábbhaladva kerülhettek köze-

lebb a Jóisten szeretetéhez. A 

kiszabadulás után a gyerekek 

kézműveskedtek, a felnőttek 

pedig kötetlen beszélgetésen 

vettek részt, ahol a Gödöllői 

Kolping Család céljaival is 

megismerkedhettek. Az ese-

ményt Pici atya távolból küldött 

áldása mellett Virth József OFMCap 

kapucinus szerzetes atya által mondott 

imádság zárta a déli harangszóval. En-

nek az igazán tartalmas napnak köszön-

hetően mind a szervezők, mind a részt-

vevők lelkileg feltöltődve tértek vissza 

a hétköznapokba. 

forrás: https://www.facebook.com/godollokolping 

 

IV. jótékonysági sportnap az ifjúságért 

2022. október 2. 
“Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezd-

jen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaáll-

nak mellé.”  

Mennyire igaza van Böjte Csaba testvérnek!  

Idén negyedik alkalommal fociztak a közösségek Gödöl-

lőn egy jó ügyért!  

Most az ország legnagyobb cserkészcsapatának gyűjtöttek, 

hogy a teljes felújítás után a csapatházukat teljesen birtok-

ba tudják venni! A közösség új otthonának helyet adó Be-

zsilla villa felújítását támogatták, ezen belül pedig egy sé-
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rült födém megerősítését segítették elő. 

A rendezvény helyszíne a Szűcs Lajos Sportcentrum (2100 Gödöllő, Táncsics Mi-

hály u. 5.) volt, ahol a focitornán kívül programokkal és vendéglátással is várták a 

vendégeket. Az eseményre több, az élvonalában versenyző sportoló is ellátogatott.  

Mindeközben licitálni is lehetett a felajánlott sportrelikviákra! Marco Rossi, a  ma-

gyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának felajánlásán kívül számos spor-

toló, válogatott és olimpikon által dedikált sportrelikvia került árverésre.  

forrás: gdl.hu, gdlcserkeszhaz.hu 

 

Zarándokolni mentünk. És jöttek velünk! 
 

A Szentlélek indított arra, hogy zarán-

dokoljak Gödöllőn belül városunkért, 

hazánkért és a békéért. Bényi Berni 

mondta, szívesen csatlakozik hozzám. 

Ketten már biztosan voltunk, de ezt a 

lehetőséget meg akartuk osztani mással 

is, aki hasonló lelkesedéssel venne részt 

ilyen zarándokúton.  

Kevés időnk volt a szervezésre, de mi-

vel ez a Jóisten ötlete volt, mindenben 

segített. Elérkezett október 8-a, szom-

bat. Máriabesnyőn kezdtük utunkat. 

József atya (kapucinus testvér) áldott 

meg minket, és Piusz atya (premontrei 

apát) vezette zarándoklatunkat a Pre-

montrei templomig. Megálltunk az épü-

lő Premontrei templomnál, illetve Piusz 

atya megáldotta az iskolát, óvodát és 

egyetemet is. Utunk során a rózsafüzért 

imádkoztuk. Mijo Barada területszaba-

dító imáját pedig a templomokban 

mondtuk. Piusz atya megáldotta Gödöl-

lőt az Oltáriszentséggel mind a négy 

égtáj felé.  

Fiatalok és idősek egyaránt szívünkben 

hordoztuk városunkat és hazánkat. A 

legfiatalabb zarándok egy fél éves kis-

baba volt anyukája hátán. A főtéren kb. 

20 percig gitárral, énekkel dicsőítettük 

a mindenható Istent. Jó volt tanúságot 

tenni az élő Jézusról. A déli harangszó-

ra értünk a Szentháromság-templomb, 

ahol Pici atya és Jézus fogadott minket.  

Többünk nem volt még a görögkatoli-

kus templomban, így külön ajándék 

volt, hogy zarándokutunk egyik állomá-

sa lehetett ez a hely. A látványt alig 

tudtuk befogadni. Görögkatolikus test-

véreink nagyon hálásak voltak, hogy 

ilyenformán részesei lehettek az imá-

nak. 

Blahán a Jézus Szíve kápolnában is 

megpihenhettünk egy időre. Felajánlot-

tuk városunkat Jézus Szentséges Szívé-
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nek, dicsőítettünk az Úr jelenlétében, 

majd egy kis kávészünet után továbbin-

dultunk utolsó állomásunk felé. Külön 

ajándék volt, hogy ezen a szakaszon 

Mária lányom és Dani unokaöcsém is 

részt vett. Kezükben a rózsafüzérrel 

haladtak a zarándokok között. Már nem 

tudtuk, hanyadik rózsafüzért imádkoz-

zuk, de azt éreztük, hogy minden egyes 

lépésünkkel, Üdvözlégy Máriánkkal 

lelkeket mentünk az Úrnak.  

17.15-re terveztem az érkezést. Beér-

tünk a besnyői székelykapun, megnéz-

tem mennyi az idő, és 17.15 volt. Ebből 

látszik, hogy az Úr keze vezérelt. A 

szentmise megkoronázta napunkat, és 

aki még bírta, az egy nagyon szép zenés 

áhítaton is részt vehetett. Igazán tartal-

mas napunk volt. Hiszem, hogy ez va-

laminek a kezdete. Kíváncsian várom a 

gyümölcseit, mert tudom, hogy lesz, és 

már van is.  

Dicsőség a mindenható és szerető Is-

tennek! 

Bacsi-Nagy Ágnes  

KARITÁSZ 
Karitász csoportunk folyamatosan keresi az együttműködés lehetőségét más szerve-

zetekkel, más felekezetek segítő szervezeteivel. Az ősz folyamán iskolakezdési tá-

mogatást nyújtott részben saját, részben egyházmegyei forrásból 12 család részére, 

összesen 100.000 Ft értékben. Jelenleg 21 családot támogatnak mentorálással, élel-

miszercsomagokkal, esetenként ruha-adománnyal, ügyintézés segítésével. A közös-

ségünkben élő, rászoruló idősebb testvérek feltérképezése folyamatos. Rendszeres a 

Sarankó pékség és a Honvéd utcai kisbolt megmaradt pékáruinak rászorulókhoz jut-

tatása (hajléktalan-szálló vagy családok részére). Az ínségesek perselyéből is támo-

gatták a rászorulókat.  

Az adventi tartós élelmiszergyűjtés keretében 3 egymást követő hétvégén várja 

majd a csoport az adományokat. Idén is meghatározott termékeket fognak gyűjteni, 

fajtánként külön (felcímkézett dobozokban), hogy azokból egységcsomagokat állít-

hassanak össze. Az ajánlott vagy kért termékekről előre tájékoztatni fognak. 

Lelki háttérként minden hétfő este 7-kor a karitász szervezésében csendes imaórát 

tartunk a rászorulókért a Szentháromság-templom kápolnájában. Az Oltáriszentség 

előtti elcsendesedést Kalkuttai Teréz anya vagy Ferenc pápa gondolatai vezetik be, 

majd az imatapasztalatok megosztása következik. Mindenkit szeretettel várnak a 

szervezők. 

A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI 

NOVEMBER 

A szenvedő gyermekekért 
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldo-

zataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák 

a családi szeretetet. 

DECEMBER 

Az önkéntes szervezetekért 
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találja-

nak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgála-

tában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre. 



Fény és Forrás   2022. november 

   14 
 

  

OLVASÓLÁMPA 
Mi a leglényegesebb az életemben? 

„Nagyon fontos, hogy ne szűnjünk meg figyelni mindarra, amit Isten a múltban 

adott, amit a jelenben ad, és amit a jövőben adni készül. Legyünk 

nyitottak minden jó sugallatra, új és új isteni érintésre. Minden áldott 

nap figyeljünk arra, amire a Szentlélek akar vezetni bennünket. Az 

emberi szellemnek ez ad végtelen tágasságot, a pszichének üdeséget, 

egész valónknak testi-lelki megifjodást. 

 Egyszerre igaz az, hogy az istendicséret nem választható el a 

mindennapoktól, hanem áthatja egész életünket, illetve az, hogy Isten dicsérete ak-

kora ügy – egyetlen igazi emberi ügyünk –, hogy külön helyet, teret és időt kell 

szentelnünk neki. Mindenütt úgy kellene élnünk: a konyhában, az iskolában, a szán-

tóföldön, a hitvesi együttlétben és a papi szolgálatban, hogy Isten birtokba vehesse 

szívünk szentélyét, személyünk legbensejét. 

 Nem hiszek az olyan életszentségben, amely abban áll, hogy felfüggesztem a 

munkámat, hogy lenézem, megvetem a hétköznapi feladatokat, és lélegzetvissza-

fojtva rendkívüli tapasztalatokat várok. A hamis vallásosság veszélyesebb lehet, 

mint a hitetlenség, mert olyan úton indul el az ember, amelyről azt hiszi, Istenhez 

vezet, holott az ellenkező irányba mutat. 

 Ha hiszünk az örökkévalóságban, következetesnek kell lennünk. Ha Isten az 

én életem és örökkévalóságom, akkor semmi sem lehet fontosabb ennél a ténynél. 

Akármi nyugtalanít is, nem vonhatja el figyelmemet a leglényegesebbről, hogy mi 

lesz velem az örök életben. A logika követeli ezt tőlem. Nem lehet fontosabb 

ügyem, aktuálisabb problémám és kérdésem. Nem lehet nagyobb boldogságom és 

örömem.” 

(Részlet Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk a világon? című könyvéből.) 

           F. I. 

 

Az „Egymillió gyermek 

imádkozza a rózsafüzért” 

elnevezésű, világméretű 

imakezdeményezéshez 

gödöllői gyermekek is 

csatlakoztak október 19-

20-án! 

A kezdeményezés 2005-

ben indult Venezuela fővá-

rosából, Caracasból. Egy 

gyermekcsoport rózsafü-

zért imádkozott egy útszéli Mária-kegykép előtt. Az arra 

járók közül többen felfigyeltek az imádkozó gyerekekre, és néhányan visszaemlé-

keztek Pio atya szavaira: „Amikor egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, 

megváltozik a világ.” Az imakampány ezután gyorsan elterjedt az egész világon. 
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
 Minden vasárnap a 10.30 órai szentmisére várjuk a gyerekeket diákmisére. 

Ilyenkor számukra is érthetőbb prédikációval készülünk 

A miséken új kezdeményezést is indítunk. Szeretnénk bevonni a gyerekeket a 

szentmisére való készületbe. A hét elején elküldjük mindenkinek, hogy melyik 

evangéliumi részből igyekezzenek készülni gondolatban és készítsenek hozzá raj-

zot. Az elkészült műveket a szentmise előtt, valamint a prédikáció alatt is bemutat-

juk. Igyekszünk először havi rendszerességgel készülni így a szentmisére. Figyeljük 

az erre felhívó leveleket az e-mail listákon! 

Meglepetés a gyerekeknek! A misék előtt a folyosón piros szíveket találnak, me-

lyekre jócselekedet ötletek vannak felírva. Ezeket a következő héten valósíthatják 

meg. Felajánlásaikat a szentmise közben hozhatják ki az oltárhoz, az atyák jelezni 

fogják, hogy mikor. 
 

 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 
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 Minden kisközösségünk, hittancsoportunk megkezdte a működését a  

2022/23 - as tanévben: igekör, biblia óra, baba-mama klub, házascsoportjaink, ima-

csoportjaink, cursillo csoportok, családközösség. 

 Az Alpha kurzus 20 fővel, 15 szolgálattevővel indult el a közös úton. A je-

lentkezők minden szempontból (életkor, előismeret, egyházi kötődés, stb.) hetero-

gén csoportot alkotnak. Csütörtök esténként 18.00 és kb. 20.30 között zajlik a 

programjuk.  

 Az egyházközségi kommunikációs munkacsoport után az ifjúsági munka-

csoport is megkezdte működését. A kb. 4. osztályos kortól 25 éves korig terjedő 

életkori csoportra fókuszálva hosszabb távú koncepciót kívánnak kialakítani. Min-

den hónapban részt vesznek majd a kis hittanosok körüli aktuális feladatokban. Az 

elsőáldozás napján a szentséghez járulók számára ők biztosították (szeretettel és 

szépen) az agapét – ez hagyománnyá válhat. 
 

 A jubiláns házasok megáldása november 13-án az esti szentmisén lesz. 

Kérjük, hogy a sekrestyében jelentkezzenek azok a párok, akik házasságukban az 

idei évben kerek évfordulót ünnepelnek.  
 

 Morzsányi Ibolya és Kötél Marika szervezésében egy busznyi zarándokunk 

látogatott el a kegyhelyre, Mátraverebély – Szentkútra 2022. október 9-én. A 

lelki vezető Lajos atya volt. Az imádságban, szép időben töltött nap végén lelki él-

ményekben gazdagon tértek haza. 
 

 2022. október 08-án, az imanapon, a szemlélődő ima gyakorlatára épülő lel-

ki programon 35 fő vett részt a közösségi házban. Majd az esti szentmise után egy 

szélesebb közönségnek szóló előadást is meghallgathattak a jelenlévők a témában. 

Beszámolót az 6. oldalon olvashatnak.  
 

 A könyvbörze 2022. október 08-09-én a szentmiséink előtt és után zajlott a 

közösségi ház alagsorában. A felajánlott könyvek eladásából 50.000 Ft bevétel ke-

letkezett, amely a közösség céljaira fordítható. Köszönjük mindazok munkáját, akik 

megszervezték, lebonyolították a börzét. 

 

2022. október 24-én, hétfő délután került sor a Gödöllői 

Premontrei Rend jubileumaihoz kapcsolódóan a megújult 

fácánosi rendi temető megáldására és a premontrei atyák 

újratemetésére. Az ünnepélyes esemény 14.30-kor gyász-

misével kezdődött a premontrei templomban, majd az atyák 

és hívek körmenetben vonultak a temetőbe, ahol megtörtént 

az újratemetés.  

Adj Uram örök nyugodalmat nekik! 
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 A Szent Imre Katolikus Iskola ebben az évben október 28-án tartotta a Szent 

Imre napi ünnepet, amelyre meghívták az egyházmegye képviselőjét, a környék-

beli plébánosokat, a polgármester urat és az egyháztanács tagjait is. Az eseményről 

következő számunkban írunk. 
 

 A Szent Imre óvodánál Szent Erzsébet szobrot állítunk fel, amelynek ünnepé-

lyes leleplezése november 18-án, péntek délután 15.30-kor lesz az óvodások és 

szüleik részvételével. 
 

Cserkészeink 
Dél-Koreában rendezik ebben az évben a cserkészek világtalálkozóját. Négy 

cserkész jelentkezett plébániánkon támogatásért. Egyházközségünk az összeg egy 

részével hozzájárul kiutazásukhoz. Kérjük testvéreinket, amennyiben tehetik szintén 

támogassák őket. 

A fűtési szezonban a jelenlegi árak mellett a Bezsilla villa nem használható őrsi fog-

lalkozások megtartására, mert csak 5 fokig tudják felfűteni. Emiatt megkeresték a 

plébániát is, hogy biztosítson lehetőséget néhány őrs számára a közösségi házban.  
 

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. 
 

 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!  

 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 

során szerzett tapasztalataikat is megbeszélik, a szemlélődő gyakorlatban résztve-

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

az alkalmakat. 

 

 Minden hónap harmadik vasárnapján az esti szentmise után Taizé-i imát tartunk. 
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Advent 
november 27. Advent 1. vasárnapja 

Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is 

gondoljátok. (Mt 24,44) 

december 4. Advent 2. vasárnapja 

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

útját! Egyengessétek ösvényeit! (Lk 3,4) 

december 12. Advent 3. vasárnapja 

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

nak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak… 

(Mt 10, 4-5) 

december 18. Advent 4. vasárnapja 

Íme a Szűz méhében fogan és fiút szül és Emmánuelnek fogják hívni. Ez azt jelenti: 

velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy cselekedett, amint megparan-

csolta az Úr angyala. (Mt 1, 23-24) 

 

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

lehetőségek, lelkinap, vásár stb. a hirdetésekben, a hirdetőtáblán és honla-

punkon találhatják majd meg.  

 

 

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 

november 4. Borromeo Szent Károly püspök  

Aki kicsiben hű, hű a nagyban is  

november 5. Szent Imre herceg  

Legyen csípőtök felövezve és égő gyertya a kezetekben 

november 10. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító  

Isten országa köztetek van  

november 11. Tours-i Szent Márton püspök  

Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt 

november 12. Szent Jozafát püspök és vértanú  

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

november 13. Magyar szentek és boldogok 

Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket 

november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet  

Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas! 

november 20. Krisztus, a mindenség királya 

Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmaddal  

november 22. Szent Cecília szűz és vértanú  

Vigyázzatok, hogy valaki félre ne vezessen benneteket  

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

( 1839)  

Elérkezett megváltástok 

november 30. Szent András apostol  
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Jöjjetek utánam!  

december 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap  

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés 

december 6. Szent Miklós püspök  

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

december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító  

Az én igám édes, az én terhem könnyű 

december 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása  

Az Úr szolgálólánya vagyok: történjék velem szavaid szerint 

december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú  

A vámos és utcanők megelőznek titeket Isten országában  

december 14. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító  

Boldog, aki nem botránkozik meg bennem  

december 15. Boldog Brenner János áldozópap és vértanú  

Miért mentetek ki a pusztába? 

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 

 

VIII. KERESZTÉNY FILM- ÉS KÖNYVNAPOK 

Keresztény mozifilmek, kerekasztal beszélgetések, film és könyvvásár – 

október 28-30. 

2022. október 28. - 2022. október 30. 

Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház 

 

 

Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára lehet 

befizetni:  

Római Katolikus Egyházközség  

10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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A SZENTMISÉK RENDJE 

 

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd       7.00 

szerda, csütörtök, péntek, szombat   18.00 

csütörtök       17.00 szentségimádás 

vasárnap       9.00,    

                                                                           10.30 (diákmise)    

                                                                           18.00 

Gyónási lehetőség az esti szentmisék előtt 17.30-tól 18 óráig, csütörtökön a 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 

kedd – péntek       18.00 

szombat       18.00 (előesti szentmise) 

vasár- és ünnepnap     9.00 (diákmise), 10.30 

csürörtök       17.00 – 17.45 szentségimádás 

 

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM 

Szent Liturgia 

szerda, csütörtök, péntek           8.00 

szombat       18.00 

vasárnap           9.30 

 
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

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

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

 

mailto:fenyesforras@gmail.com

