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KKAARRÁÁCCSSOONNYY   
 

llandóan változó világban élünk. 

Egyik napról a másikra vesszük 

észre, vagy talán észre sem vesszük, 

hogy megváltozott az, ami addig ta-

lán megszokott volt.  

bbe a folyamatos változásba lép 

be karácsony ünnepén az Isten, 

hogy egyszer és mindenkorra min-

dent megváltoztasson. Sok dolog 

próbál úgy feltűnni a világ történel-

mében, mint a mindent megváltozta-

tó esemény, de csak egy volt ilyen. 

Jézus születése nem csak fordított 

egy kicsit a világ irányán, nem csak 

korrigált, hanem sarkából fordította 

ki mindazt, ami addig létezett. Jézus 

születésével új időszámítás kezdő-

dött a világ életében. Ami eddig el-

érhetetlen volt, az mostantól itt él 

közöttünk, ami addig elképzelhetet-

len volt, az mostantól egy ingyene-

sen felkínált lehetőség mindenkinek. 

Jézus születése megnyitotta az embe-

riség számára a lehetőséget, hogy 

„emberként” éljen.  

alán sokan azt a kérdést tehetik 

fel: Minek ünnepeljem egy ilyen 

régen született gyermek születésnap-

ját? Válaszunk egyértelmű: Azért, 

mert ez a születésnap a te életed kö-

zéppontja lett. Mert ettől a születés-

től te váltál igazi emberré. Igazivá, 

mert szerethetsz és szerethetnek, 

mert megváltott és értékelt teremt-

ménnyé váltál. Karácsonykor ezt ün-

nepeld: Jézus mindent elhozott szá-

modra, amire csak vágyhattál, az 
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ajándékok a fa alatt ennek a gazdag-

ságnak a kifejeződései. 

gy éld meg a karácsonyi napokat! 

Szeress és engedd, hogy szeresse-

nek, ünnepeld megváltásodat és érté-

kelj másokat, hiszen Jézus értük is 

megszületett!   

András atya 

MMIINNDDEENN  KKEEDDVVEESS  TTEESSTTVVÉÉRRÜÜNNKKNNEEKK    

KKEEGGYYEELLMMEEKKBBEENN  GGAAZZDDAAGG,,    

ÁÁLLDDOOTTTT,,  ÖÖRRÖÖMMTTEELLII  KKAARRÁÁCCSSOONNYYTT,,    

ÉÉSS  BBÉÉKKÉÉSS  ÚÚJJ  EESSZZTTEENNDDŐŐTT  KKÍÍVVÁÁNNUUNNKK!! 
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Túrmezei Erzsébet: Karácsony este  

 

Karácsonyeste. Hangulatok szállnak… 

Fehér hópelyhek… fehér angyalszárnyak… 

Szelíd meleggel van szívünk tele. 

Aztán – megyünk tovább, sötét lesz újra, 

csillag nem ég, utunk hóval befújja 

bús életünknek dermesztő tele. 

 

Karácsonyeste… Ó, csak gyermekemlék! 

Szívünk kérdezve ver. Emlékszel még? 

És éled, újul sok csodás mese. 

Aztán megyünk tovább. Reánktipornak 

szürkén a gondok, hogy mit hoz a holnap, 

és nem kísér már az emléke se. 

 

Karácsonyeste. Csoda! Vég és kezdet. 

Világosság és élet született meg, 

hol halál volt csak, naptalan sötét. 

Élet, Aki életét letette, 

a szent szeretettel magára vette 

a megváltásnak emberköntösét. 

 

Karácsonyeste! Csoda! Új teremtés! 

A kegyelem, az élet megjelent és 

kincseivel lelkem feléd siet. 

Egyedül, árván tovább mért haladnál? 

Van Megtartód, akit ha megragadtál, 

Kegyelem, élet, minden a tiéd! 
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Elsőáldozók befogadása 
Advent első vasárnapján volt az elsőáldozásra készülő gyerekek befogadása. 

A 64 befogadott gyermek mindegyike választott egy igét, ami mottóul szolgál 

az elsőáldozási készület során. Közülük néhányan azt is vállalták, hogy felol-

vassák a misén, miért azt az igét választották. Hárman nem csak az elsőáldo-

zásra, hanem a keresztség szentségének vételére is készülnek, őket a kateku-

menek olajával is megkente Pici atya. A gyerekek az egyháztól a jézusi életet 

kérték, kezeseik pedig vállalták, hogy készek életükkel és imáikkal segíteni a 

gyerekeket a hit útján. 

Imádkozzunk értük, hogy kitartsanak Jézus megismerésében, és várják a Vele 

való találkozást! 
 

„Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.”  (Mt 5,8) 

Azért választottam ezt az igét, mert segít engem abban, hogy jobban Isten felé 

tudjak fordulni. Szeretnék én is tisztaszívű ember lenni. Úgy érzem, ha erre 

törekszem, akkor én is megláthatom, megtapasztalhatom Isten jelenlétét az 

életemben. (Gazdik Ádám) 
 

„Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én 

őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek.” (Jn 15, 5) 

Azért választottam ezt az igét, mert úgy gondolom, hogy ha Istenben gyökere-

dzik az életem, akkor az erőt ad nekem a szeretet növekedéséhez. Minél job-

ban növekszik a szeretetem, annál több jócselekedetet tudok tenni. (Szakál 

Nóra Katalin) 
 

„Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.”  (Mt 5,8) 

Azért választottam ezt az igét, mert szeretnék én is tiszta szívű ember lenni. 

Szeretnék kevesebbet veszekedni, mert a veszekedés senkinek sem jó és nem 

vezet sehova, csak mindenkinek rossz érzése lesz. Ezzel ellentétben a kibékü-

lés nagyon megnyugtató és jó, mert minden a régi lesz és felszabadultnak ér-

zem magamat. Isten nem a külsőségeket nézi, hanem a szívünket. é 

Én is csak a szívemmel láthatom meg a láthatatlan Istent. (Tőzsér Blanka) 

Károlyi Ami: Várakozás 

Nem tudok vízen járni 

követ kenyérré változtatni 

halakat megsokasítani 

nem tudok holtakat feltámasztani 

ezért arra várok, ki 

tud vízen járni            

tud követ kenyérré változtatni 

megtöbbezteti a halakat 

és felébreszti a halottakat 
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ADVENT – KARÁCSONY  
Gyermekek adventi lelkinapja 

Gyermekeknek szervezett adventi 

lelki délelőtt volt december 3-án a 

plébánián. Pici atya által vezetett 

közös énekléssel és imával kez-

dődött az együttlét. A közel 60 

gyermek kisebb csoportokban a 

hitoktatók vezetésével és ifik se-

gítségével töltötte a délelőttöt. 

Történetekkel és játékos felada-

tokkal, kézműveskedéssel készül-

tek karácsony ünnepére. Az ifik lelkesen és aktívan segítették a kisebbeket, 

játékokat találtak ki és vezették azokat, ezzel példát is adtak a szolgáló szere-

tetre az alsóbb évfolyamosoknak. Reméljük, mindannyiunk szívében megszü-

letik a Megváltó karácsony éjszakáján! 

a hitoktatók 
 

Ebben az adventben november 26-án, ha kis létszámmal is, de újra volt temp-

lomunkban közös adventi koszorúkészítés a közösségi házban. Az együttlétet 

közös imádsággal és a koszorúk megszentelésével zártuk.  
 

Adventi vásár 

Két év kihagyás után ismét szerveztünk ad-

venti vásárt december 10-én és 11-én, a misék 

után az alagsorban. Bár kevesebb árus volt, 

mint máskor, hiszen évekig kimaradt ez a 

program, az árusító kézművesek elégedettek 

lehettek, mert nagyon szépen fogytak a porté-

kák. A 7. b osztály kb. 136.000 Ft-ot gyűjtött 

az utazásához. Vásárunkon az idén is tudtunk 
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adakozni a lyukóbányai rászorulóknak, Ágnes nővér és önkéntesei most is 

itt voltak. Mintegy 600.000 Ft adomány gyűlt össze. Hálásak a figyelemért, 

adományért, a jó szóért és bizalomért, melyet kaptak. A szerető légkör és az 

adományozó kedv nagy élményt nyújtott számukra, nem különben a meleg! 

Köszönjük Hankóné Zsuzsinak, hogy megszervezte az alkalmat. 

A templomunk udvarán felállított, fából készült betlehem az Árvay-család 

munkája. A felújítási munkák keretében a gyóntatást jelző, világító tábla is 

átalakításra került, a gyóntatószékből lehet kapcsolni. Ezt a munkát is az Ár-

vay család végezte. Mindkét munkát hálásan köszönjük!  

 

Szállást keres a Szent Család 

Az idei adventben felelevenítettük egyházközségünkben a Szállást keres a 

Szent Család népi áhítatot! 

Mi is ez az imádság? 

Karácsony ünnepe előtt 8 napon ke-

resztül egy Szentcsaládot ábrázoló 

kép jár körbe a családoknál. Aki be-

fogadja, jelezni szeretné ezzel, hogy 

nem hasonlít a betlehemi emberekhez, 

akik nem adtak szállást nekik. 

Maga az imádság kb. fél óra hosszúságú. A család, akinél aznap volt a kép el-

viszi a fogadó családhoz, ahol közösen imádkoznak, esetleg utána beszélget-

nek. Ilyenkor mások is csatlakozhatnak az imádsághoz, akik nem a két család-

hoz tartoznak. Másnap ugyanilyen módon viszik tovább a képet a következő 

családnak. A szentképeket december 16-án a szentmise után lehet elvinni 

majd a templomból annak a családnak, aki az első helyre jelentkezett. Szentes-

te a szentmisére hozzák vissza a képeket, és leteszik a betlehem mellé.  
 

Roráte misék és lelkigyakorlat  
 

Az adventi időszak vall-

juk be, embert próbáló 

eseménye a hajnali misé-

ken való részvétel. Mi az, 

ami motivál? A becsvágy, 

hogy te milyen jó hívő 

vagy, hogy ott vagy min-

den reggel? Vagy az Is-

ten-szeretet, hogy már ko-

ra reggel találkozhass az-

zal, aki a szíved királya, a 
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szabadítód és megváltód? Vagy csak 

az vonz oda, hogy ezzel meg van 

oldva a reggelid is, és jóllakottan 

foghass hozzá a munkának? Vagy a 

reggeli közbeni találkozásokban és 

beszélgetésekben találod meg a köz-

tünk lévő Jézust? Hiszen Ő az embe-

reken keresztül szól hozzád, hallgat 

meg, vigasztal, ad tanácsot, örül 

együtt veled. Ezt a sok kis iskolást 

vajon mi csábítja oda? A szülők szi-

gora, hogy ott kell lenni? A nutellás 

kenyér vagy a csocsó, ami kicsit ös--

szehozza reggelente a barátokat? 

Vagy, hogy azon versengjenek, ki 

gyűjtött a piros szívecskéjére több 

csillagot? Bármi is legyen az, ott va-

gyunk, mi, az egyház tagjai, amely 

egyszerre bűnös és szent. Hiszem, 

hogy akik ott vagyunk, minket az 

Úrral való napi találkozás folyamato-

san átformál, megérint, és hogy 

mindannyian hazaviszünk valamit. 

Lehet, hogy csak egy papírcetlit, 

amin biztató szavak állnak, lehet, 

hogy egy igeverset, egy mosolyt, egy 

simogatást, együtt érző könnycsep-

peket, de mindenképpen megajándé-

kozottak vagyunk.  

Látok ezeken a reggeleken önzetlen, 

fáradt, de ragyogó tekintetű embere-

ket, kisgyermekes családokat, akikre 

csodálattal nézek fel. Látok papokat, 

akik szüntelenül fáradoznak értünk, 

miséznek, gyóntatnak, betegeket lá-

togatnak. Látok asszonyokat, akik 

serényen kenik a kenyereket, szolgál-

ják fel a forró teát, takarítják a kö-

zösségi helyiségeket.  

Mindenki megválaszolhatja a lelké-

ben, ki vagy mi vonzza oda reggelen-

te a templomba. Legyünk hálásak, 

hogy van lehetőségünk arra, hogy 

ebben a bonyolult, zavaros és felfor-

dult világban meghozhatjuk ezt az 

áldozatot Krisztusért és egymásért!  

 

 

Az idei lelkigyakorlatot három haj-

nali mise keretében december 12-én, 

13-án és 14-én dr. Csiba Tibor isa-

szegi plébános atya tartotta. Tanítá-

sában három lényeges dologra hívta 

fel a figyelmet, az örömre, a hálára 

és az időre. Kezdjük az örömmel! 

Erre buzdít a zsoltár is: „Örüljetek az 

Úrban szüntelenül! Újra csak azt 

mondom, örüljetek!” (Fil 4, 4-5) Ad-

vent a várakozás öröme, az öröm-

szerzés öröme. Te minek örülsz? Mit 

vársz? A karácsonyfát, az ajándéko-

kat, a finom ennivalót vagy valami 

mást? Ezek mind az ünnephez tar-

toznak, de ezek csak kiegészítők. A 

gonosz el akarja terelni a figyelmet a 

lényegről és a kiegészítőkre koncent-

rál.  

Az Úrban való öröm valami egészen 

más. Ez az öröm nem azt jelenti, 

hogy nem érnek fájdalmak, nehézsé-
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gek, hanem hogy Valaki velünk van 

az úton.  

Te hogyan reagálsz, amikor valaki 

egy örömhírt oszt meg veled? Bol-

dog, aki együtt tud érezni a másikkal. 

Boldog, aki meglátja a másikban a 

jót.  

A hála a másik fegyver, amellyel 

szembenézhetünk a gonosszal. A há-

la a lélek gyógyszere. Ha megtalálod 

a mindennapokban a szépet, a jót, 

amiért hálát adhatsz, akár a nehéz 

helyzetekben is, akkor olyan pozitív 

erővel vértezed fel magad, amely ké-

pes legyőzni a negatív dolgokat, me-

lyek mérgezik a lelked, – mint a ha-

rag, a nem megbocsátás, az irigység. 

Nézd meg, miről beszélsz a másik-

nak, min van a hangsúly? Panasz-

kodsz vagy hálát adsz dolgokért? 

Próbálj meg az esti lelkiismeret vizs-

gálatban naponta legalább három 

dolgot felsorolni, amiért hálát tudsz 

adni, írd le, és meglátod, gyógyulni 

fog a lelked és az emberekkel való 

kapcsolatod is! 

Ha az időről beszélünk, tapasztalhat-

juk, hogy birtokolni akarjuk az időt 

és foggal-körömmel ragaszkodunk 

hozzá. Már-már annyira, hogy nem 

mi határozzuk meg az időt, hanem az 

idő határoz meg minket. Pedig az idő 

sem a miénk, Isten ajándéka. Vizs-

gáljuk meg, mik a prioritásaink, 

hogy mire fordítjuk a legtöbb időt! A 

kisgyermek, aki kedvenc videójáté-

kával van elfoglalva, könyörög az 

édesanyjának, hogy „csak még egy 

kicsit!” Nekünk is megvannak az 

ilyen kis „játékaink”. Manapság an--

nyira hangsúlyozzuk a minőségi idő 

fontosságát. Holott nem szabad elha-

nyagolnunk a mennyiségi időt sem! 

Ha van egy jó barátod, szeretnél mi-

nél több időt a társaságában tölteni. 

Te, aki reggelente felkelsz korábban, 

eljössz a hajnali misére, és kiszakítod 

az időt, hogy az Úrral lehess, oda-

ajándékozod az idődet. Találkozol 

Vele az Eukarisztiában, a szentség-

imádásban, a Szentírás olvasása köz-

ben. Mondd, valóban örvendezel, 

hogy Vele lehetsz? Valóban olyan 

barátod Ő, akivel minél több időt 

akarsz eltölteni? Mert a mennyiségi 

idő csak ekkor válik minőségivé.  

Adja meg az Úr, hogy ezekkel a lelki 

kincsekkel felruházva érkezzen meg 

szívünkbe karácsonykor a világ 

Megváltója!  

Hálásan köszönjük Csiba atyának a 

szép és mindennapjainkra alkalmaz-

ható tanításokat!     

     

Simon Erika 

 

Az adventi hajnalokon mindenki elve-

hetett egy-egy papírcédulát, amelyen 

egy szép idézetet olvashatott. Ezek 

azon a napon segítették a karácsonyi 

lelki készületet. Ezeket olvashattuk az-

tán Facebook oldalunkon is.  

 

 



Fény és Forrás   2022. KARÁCSONY 

   9 
 

  

 

 

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI MISEREND  

DECEMBER 24. szombat 

  Szentháromság-templom 

  18.00  nem lesz mise  

  23.30  karácsonyi zenés áhítat  

  24 óra   éjféli mise 

DECEMBER 25. vasárnap  KARÁCSONY  
  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

DECEMBER 26. hétfő   SZENT ISTVÁN első vértanú  

  Szentháromság-templom  9.00, 18.00  

  Blahai kápolna    7.45  

DECEMBER 30. péntek   a Szent Család ünnepe 

Szentháromság-templom   18.00  

JANUÁR 1. vasárnap   SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

   Blahai kápolna    7.45 

         A családok megáldása minden mise után. 

JANUÁR 6. péntek     URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT 

  Szentháromság-templom    7.00, 18.00 

JANUÁR 8. vasárnap  URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 

  Szentháromság-templom  9.00, 10.30, 18.00 

  Blahai kápolna    7.45 

 

 

 Templomunkban a hagyományos pásztorjáték december 24-én, szom-

baton 15.30-kor lesz az iskolások előadásában 

 A családok megáldására január elsején, újév napján kerül sor minden 

szentmise után. Várjuk a családokat, hogy Isten áldását kérjük rájuk, életükre. 

Örüljünk együtt családjainknak, imádkozzunk értük, hogy a Szent Család min-

tájára éljenek, és így plébániánk igazi alappillérei legyenek. 

 Január 6-án, pénteken Urunk megjelenése, Vízkereszt napján szentmi-

se 7 és 18 órakor lesz templomunkban. 

Aki szeretne a szenteltvízből vinni, kérjük, hogy hozzon magával üveget! 

 Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódik egyházunkban a házszentelés szer-

tartása. Kérjük, aki szeretné házát, lakását megszenteltetni, jelentkezzen a sek-

restyében. 
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 Hagyományos Közösségi társas-délutánunk január 7-én lesz a közös-

ségi házban. Reznák Jutkánál lehet érdeklődni. 

 

Találkozás az evangéliummal 
(Evangélium-szöszölő foglalkozás) 

A Covid-időszak, és kisebb-nagyobb szünetek után ismét rendszeressé váltak 

az Evangélium-

szöszölő foglalkozá-

sok templomunkban, 

ahol a legkisebbek 

ismerkedhetnek Jé-

zus tanításaival. Az 

újonnan alakuló kis 

közösség már zömé-

ben a fiatal házasok 

gyermekei. Ők még 

halkabbak, visszafo-

gottabbak, mint a 

korábbi idősebb, 

összeszokott csapat, 

egyelőre. 😊 

Az alkalom fő része egy bibliodramatikus játék, ahol a gyerekek belebújhat-

nak egy-egy evangéliumi szereplő, vagy egy szent életébe. A kellékek nagyon 

egyszerűek, főként csak színes kendők. A terem székeiből ágyakat, felhőket, 

hajókat is tudunk építeni.  Kapunak, báránynak, akár szélnek is jelentkeznek 

vállalkozó gyerekek a hallott történetnek megfelelően. Aki nem szeretne sze-

repelni, az is megtalálhatja számításait, mert lehet szemlélő(dő) is. Az ének-

lésnél, vagy a témához kapcsolódó kézműves résznél már mindenki belemerül 

a közös tevékenységbe. A lezáráshoz valami nassolnivaló is előkerül. 

A foglalkozás célja, hogy az evangéliummal való első találkozás egy meghatá-

rozó személyes „élménnyé” váljon, amire lehet építeni majd a későbbi hitta-

nok során is. 

Egy örömhír a végére: megdupláztuk a havi találkozások számát! 😊 

Tehát már kétszer is lesz szöszölő egy hónapban, mert a fiatal házas szülők 

részéről, Monori Jutka és Sarankó Emőke is tartanak + egy alkalmat. 

Így minden hónap 1. és 3. vasárnapján a 10.30-as szentmise alatt 

várjuk a gyerekeket szeretettel: 

Szilasi Ági, Bischof Vera 

Monori Jutka, Sarankó Emőke 

(A képen az „Angyali üdvözlet” látható 😊) 
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KARITÁSZ 
Karitász csoportunk az adventi idő-

szakban összehangolt tartós élelmi-

szergyűjtést szervezett. Templo-

munkba három héten át hozhattak a 

hívek adományokat, és a nagylelkű 

adakozásnak köszönhetően több mint 

530 kg élelmiszer gyűlt össze. Emel-

lett a gyűjtéshez csatlakoztak civil 

szervezetek és a Gödöllői Sport Klub 

labdarúgó szakosztálya is. Összesen 

több mint 130 csomagot tudtak ön-

kénteseink készíteni, melyeket kará-

csony előtt kapnak meg a rászoruló 

családok. 

Csoportunk az előző évek gyakorla-

tához hasonlóan részt vett a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat által szerve-

zett, a SPAR-ban december folya-

mán zajló tartós élelmiszergyűjtés-

ben is. Az itt összegyűjtött adomá-

nyokból az ünnepek után is tudunk 

majd segíteni a szükséget szenve-

dőknek. 

Novemberben a Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat és Karitász csoportunk 

támogatásával újjáalakult a Gödöllőn 

éveken keresztül működő, de nyáron 

bezárt Adománybolt, mely Ado-

mánypont néven szolgálja majd a 

nélkülözőket. Előzetes kérelem után 

a rászorulók meghatározott rendsze-

rességgel, hétfőnként tartós élelmi-

szer adományt vehetnek át, kedden-

ként kerül sor a már megszokott ru-

havásárra, szerdán pedig 10:00-15:00 

óra közt ügyfélszolgálat működik, 

ahol lehetőség lesz regisztrálni, illet-

ve egyéb segítséget kérni is. 

Örömmel számolunk be arról is, 

hogy csoportunk egyre több megke-

resést és felajánlást kap. Tárgyi 

adományokkal több gödöllői család-

nak tudtunk már segíteni, például 

hűtőszekrény, mosógép vagy téli ci-

pő átadásával. 

Két, Ukrajnából menekült, Gödöllőn 

élő kisgyermekes család a Katolikus 

Karitász által szervezett adventi csa-

ládi napok keretében egy hétvégét 

tölthetett el Zánkán, Karitász csopor-

tunk közvetítésével. 

Csoportunk tagjai novemberben egy 

lelki délelőttön vehettek részt, ahol 

Lajos atya részvételével egy kötetlen 

beszélgetés keretében oszthatták meg 

egymással a tapasztalataikat. Meg-

erősödtünk abban, hogy nekünk a 

legreménytelenebb helyzetekben is 

van reményünk, Jézus Krisztus, aki 

küld bennünket a „legkisebbekhez”, 

a rászorulókhoz, hogy Őt, az Ő sze-

retetét vigyük nekik és a világnak. 

Hálásan köszönjük a híveknek az 

adományokat, felajánlásaikat és az 

információkat is! Továbbra is célunk 

megtalálni a leginkább rászoruló 

embertársainkat, akiket segíteni tu-

dunk a továbblépésben. 
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Alpha-kurzus 
A szeptemberben indult Alpha-

kurzus szerves részét képezi egy hét-

vége, amit kis csapatunk Mátravere-

bély-Szentkúton töltött el. Péntek 

délután érkeztünk, a közös program 

vacsorával kezdődött a Zarándok-

házban, ahol a szállásunk is volt. Va-

csora után egy rövid ok-

tatófilmet tekintettünk 

meg. Ez a péntek este 

volt a felvezetés. A más-

nap, a szombat volt a 

hétvége csúcspontja, tele 

mély lelki megtapasztalá-

sokkal. A délelőtti prog-

ram és a finom ebéd után 

elsétáltunk a Szent Lász-

ló-forrásig, ahol megtölt-

hettük palackjainkat. Útközben elha-

ladtunk azon hely mellett, ahol a ha-

gyomány szerint Szent László király 

lova patája nyomából fakadt a mai 

Szent Kút forrása. Ezen a zarándok-

helyen lehetőségünk nyílt bekapcso-

lódni a ferences szerzetesek zso-

lozsmájába, részt venni a szentmisén, 

vagy akár szentgyónást végezni és 

búcsút nyerni egy halottunk számára. 

Az eddigi Alpha összejöveteleken 

olyan témákkal ismerkedtünk, hogy 

kicsoda Isten, miért halt meg Jézus, 

hogyan lehet hitem, miért és hogyan 

imádkozzam, miért és hogyan olvas-

sam a Bibliát, vagy hogyan állhatok 

ellen a gonosznak. Ennek a hétvégé-

nek a Szentlélek volt a témája. Olyan 

kérdésekre kerestük a választ, hogy 

ki a Szentlélek, mit tesz a Szentlélek, 

és hogyan hozhatom ki a legtöbbet 

az életemből. Szentkút különleges 

atmoszférája, a Mátra lábánál, az er-

dő ölelésében meghúzódó impozáns 

templom, a szabadtéri oltár a színes 

mozaikjával, a dalok, amikkel a 

Szentlelket hívtuk, az elvonulás – 

mindez hozzájárult ahhoz, hogy 

megérintsen minket Isten Szentlelke. 

Ez derült ki a kiscsoportos beszélge-

téseink során is. Az Alpha kurzushoz 

tartozik, hogy lehetőséget teremtsünk 

közbenjáró imádságra is. Hála az 

Öröm olaja imacsoportnak, hogy 

közbenjártak értünk! Amíg ők ezt a 

felemelő és áldozatos szolgálatot vé-

gezték, mi dicsőítő dalokat énekel-

tünk Istennek.  

A két este folyamán megtekinthet-

tünk egy filmet Szent II. János Pál 

pápa életéről. A megrázó és mély 

lelki élményt nyújtó film után éjsza-

kába nyúlóan társasjátékoztunk, ezál-

tal nagyon sok nevetéssel és vidám-

sággal oldva a hangulatot.  

Vasárnap délelőtt utolsó filmünk ar-

ról szólt, hogy mi az egyház. Úgy 

érzem, hogy ez a hétvége nagyon 

összekovácsolt minket. Megtapasz-



Fény és Forrás   2022. KARÁCSONY 

   13 
 

  

talhattuk, hogy mind nagyon érdeke-

sek és értékesek vagyunk, és hogy 

bár nagyon különbözünk, ami össze-

köt, az végtelenül nagyobb, mint ami 

elválaszt. Igazi barátságok születtek. 

Mindannyian vágyunk a kapcsolatra 

és a valahová tartozásra, és ez a Jé-

zus köré összegyűlt kis közösség se-

gít betölteni ezt a mély emberi vá-

gyunkat. 

A délelőtti szentmise után az ebé-

dünket elfogyasztva hazafelé vettük 

utunkat. Köszönet a szervezésért és a 

zenei szolgálatért! Istennek hála 

mindazért, amit elindított bennünk, 

és bízom benne, hogy ez csak a kez-

det, és lesz folytatás! 

Simon Erika 

A Szent Erzsébet szobra új helyen 
 

November 18-án délután, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepének előestéjén, a 

Szent Imre óvoda kertjében felállított Szent Erzsébet-szobrot Kovács András 

plébános atya megáldotta.  

A szobrot a Kastélytemplomból ismerheti, aki még járt oda szentmisére. On-

nan „menekült” a Varga család műhelyébe, ahol megtisztították, restaurálták, 

impregnálták, és most méltó helyen látható. Hálásan köszönjük Varga Árpád-

nak és fiainak, hogy szépen felújították a szobrot, és kihelyezték óvodánk ud-

varára! Immáron az arra járókat és óvodásainkat figyelmezteti a jótékonykodó, 

áldozatos szeretetre. 
 

Árpádházi Szent Erzsébet 

Jó szívéről szól az ének, 

Betegeket gondoz, ápol, 

Eltart szorgos munkájából. 

Kenyerét is mind megosztja, 

Kötényébe rejtve hozza, 

Éhezőket jókkal tölt be, 

S vigasztalást hoz a földre.
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De jó, hogy te látsz!  
A szeptembervégi eső csendesen áztatta a főváros utcáit. A leveleket vörösre 

festette a trónját épphogy elfoglaló ősz úr. Akár dühös kisgyermek piruló ar-

cán a könnyek, úgy ültek meg rajtuk az esőcseppek. A még zöldellő fák büsz-

kén álltak díszsorfalat a távozó nyárnak, mely erőtlen botorkált tova meg-

megmelengetve elhaló sóhajával a nyirkossá váló levegőt. 

Ez a különös világ elmosódott olykor, miközben a metró felé tartottam. Fá-

radt, sérült idegrendszerem elvesztette az irányítást, és olyanná vált, akár a 

remegő kezű bábmester. Hol megragadta a zsinórokat, hol kicsúsztak az ujjai 

közül. Homály és tiszta kép váltakozott. A járda olyanná vált, akár a fényesre 

csiszolt ónix. Hevesen kalapáló szívvel álltam meg a zebránál, s az elrohanó 

autókat figyeltem. Ide-oda forgattam a fejem, miközben reméltem, hogy vala-

ki megáll majd, és lát helyettem is. Dühös autós dudált rám. Nem vettem ész-

re, hogy megállt. Átkozott látásszűkület! Gyorsan elnéztem a másik irányba is. 

Az autós egyre dühödtebben nyomta a dudát, s az sikoltott, kiáltott, mint a pa-

lackból kiszabadult szellem. Nekem viszont bizonyosság kellett. Végül lelép-

tem az úttestre, és szaporán szedve a lábaimat átsiettem. Emberek rohantak 

tova mellettem, de én csak álltam ott egy percig, kifújtam a bent tartott leve-

gőt.  Végre lefelé indulhattam a graffiti szörny, az aluljáró gyomrába. Embe-

rek jöttek nekem, és embereknek futottam neki. Nem láttam őket, és ők nem 

gondolták, hogy nem. Szemek siklottak át a táskámon és a gyengén látók kitű-

zőjén. Egy fiatal férfi az arcomba bámult. A szemem éppen fókuszált. Dühös 

fintor jelent meg az arcán, mintha megsértettem volna. Más valaki erővel a 

vállamnak ütközött, és a fejét csóválta. Egy pillanat alatt öltötte magára arcom 

az őszi fák színét. Azután kihúztam magam. Nem! Nem fogom bűnösnek 

érezni magam! Semmit sem tettem! 

Mentem tovább, alig tudtam kikerülni valakit, mikor megláttam a férfit. A tö-

meg áradó hullámként nyílt szét két oldalra, hogy kikerüljék a „bosszantó 

akadályt”. A férfi lelkének tükrét homály fedte. Vak volt. Én a többi embert 

gondoltam annak. Előremeredő, üres tekintet... az érzelmek elé gördített füg-

göny. Mennyi szegény vak! S akkor a férfi megtorpant. Szólásra nyitotta a 

száját, de senki nem figyelt. Én is megtorpantam. S csak álltunk a hömpölygő 

tömegben. Két kihullt darabka a társadalom „tökéletes” kirakósából. A férfi 

számára a világ volt láthatatlan.  A világ számára pedig ő. Ám én ott voltam a 

szívemben a szemre telepedő teljes sötétség tapasztalatával. Most is az vitt 

előre, kalapálva, akár a csapdába esett madár. Elúsztam az embertömegben a 

férfiig és belé karoltam. Nem engedtem, hogy elsodródjon. Felfogtam a zápo-

rozó, figyelmetlen lökéseket. 

– Segíthetek? – kérdeztem.  
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– Nagyszerű lenne – simult ki az arca, s keze már nem markolta olyan görcsö-

sen a fehér botot.  

– A villamoshoz szeretnék eljutni – fordult előre, újult elszántsággal az arcán. 

S miközben felfelé indultunk, erősen kapaszkodott belém. Körmei szinte a bő-

römbe vájtak, de nem zavart, nem bántam. Az emberek bosszankodtak, cipőik 

sarkát jelentőségteljesebben csapkodták a lépcsők kövére. Nem törődtem ve-

lük. Csak a férfira figyeltem. Ő azonban nem beszélt, csendben szuszogott. 

Mégis ez a csend, mintha teljesen ki lett volna töltve kettőnk között. Láthatat-

lan kötődés volt ez, amit csak két, lépcsőn botorkáló és nem tovarohanó em-

ber érthetett. Felérve kellett némi idő, amíg szemem hozzászokott a fényhez. 

Egy pillanatra megtorpantam. A férfi nem siettetett.  

– Jó irányba megyünk? – kérdezte meg egy kis idő után csendesen. Volt vala-

mi mély, bánattal átitatott hangjában, ami nyílvesszőként fúródott a szívem 

közepébe.  

– Igen – feleltem kissé bizonytalanul, majd elindultam vele a sárga villamosok 

felé. Idegesség szorította össze a mellkasomat. Nem tudtam, hogy megtalá-

lom-e majd a megfelelőt. Hiába értem egyre közelebb a folyamatosan vibráló, 

váltakozó elektronikus kiíráshoz, egyszerűen nem tudtam elolvasni. A megálló 

tábla alá kihelyezett papírmenetrend szürke betűi és számai pedig homályba 

vesztek. A kissé remegő kezű bábmester újra munkába állt. Nemcsak a dróttal 

szerencsétlenkedett, hanem időről időre még tejfehér vagy színes foltos üveget 

is gördített a szemem elé. Reméltem, hogy a fekete nem kerül majd elő. Fá-

rasztó nap volt, és még nem ért véget. Még nem fáradhatott el! S ez a férfi... 

ez a férfi számít rám! Én ajánlottam fel, hogy segítek. Nem! Meg tudom olda-

ni! Megnyaltam hirtelen kiszáradó ajkam, majd be is haraptam idegességem-

ben. Pislogtam kettőt és hunyorogtam. Úgy éreztem, sikerült kiolvasnom a he-

lyes adatokat. Tovább indultunk. A férfi végtelen türelme és belém vetett bi-

zalma meglepett és zavarba hozott. Segítettem neki felszállni a villamosra. 

Majdnem visszaesett. Nem találta a kapaszkodót. Körülötte egyre csak tüle-

kedtek az emberek. Nem számított se Isten, sem ember. Vagyis talán egy. Ők 

maguk. Bizonyára nagyon sürgős dolguk volt. Halaszthatatlan. Mikor lettünk 

ennyire vakok egymásra? Vakság... mennyi féle van. Gondolataim közül a fér-

fi szakított ki. Fent állt a villamoson az ajtóban. Kezével görcsösen markolta 

az egyik kapaszkodót. Újra szúrást éreztem a mellkasomban. Vajon eléri a cél-

ját? Tudja, hogy mikor kell leszállni? Ezekre nem kaphattam választ, mert a 

villamos készen állt az indulásra. 

– De jó is, hogy maga egészséges és lát! – mondta még a férfi, de válaszolni 

nem tudtam, mert az ajtó becsukódott. Én pedig álltam ott, a távolodó sárga 

járművet figyelve.  

De jó, hogy maga lát!  

Furcsa félmosoly kúszott az arcomra. Kicsit keserű volt, kicsit vidám, kicsit 

elmélázó. Mennyi minden volt ebben az egy mondatban! S végül is igen! Mi-
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lyen jó, hogy látok, ha nehezen is! Egyszerre voltam ma két világ határán. 

Látva mindkettőt, több lehettem, és talán a jövőben még több lehetek. Minden 

nap nehéz volt. Minden egyes kudarc nehéz volt. Aznap viszont valami meg-

változott, és a helyére került. Megszorítottam a zsebemben lapuló látássérült 

igazolványt. Nem egy okirat volt, ami azt bizonyította, hogy kevesebb vagyok. 

Azt bizonyította, hogy nem vagyok olyan, mint más. S ez végsősoron nem 

rossz dolog. Mégegyszer a villamos után néztem, de az addigra már eltűnt. 

Felsóhajtottam, és hagytam, hogy szegény bábmesterem tovább gyakorolja 

furcsa színdarabját. 

 

Horváth Rebeka Réka 

Gödöllő, 2022. 

Rebeka egyházközségünk tagja, ezért különösen is örülünk, hogy ez a novellá-

ja a VGYBME – Nagy Bandó Első Országos Irodalmi Pályázatán 1. díjat kapott.  

Szeretettel gratulálunk! 

 

A zsűri tagjai voltak: 

Nagy Bandó András (író, költő, humorista) 

Szalai Kornélia (újságíró) 

Ligetfalvi Orsolya (magyar történelem tanár) 

P. Horváth Tamás (író) 

Vlasics Bálint (író) 

 

GÖDÖLLŐI KOLPING CSALÁD 
Kolpingosok színházlátogatása 

Közös élményben volt része a 

Nagykőrösi Kolping Általános 

Iskola pedagógusainak és a 

Gödöllői Kolping Család tagja-

inak és családtagjainak szom-

baton a Budapesti Operettszín-

házban. A Szépség és a ször-

nyeteg című előadás mind a 13 

családnak nagy örömet oko-

zott, hozzájárult ahhoz, hogy a 

családok tartalmasan töltsék el 

közösen a délutánjukat. A 

program a Magyar Kolping 

Családi Üdülési Alapítvány támogatásával valósult meg. 
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Kolpingosok adventi hangolódása 

November 26-án adventre hangolódott a Gödöllői Kolping Család. Pici atya 

lelki bevezetője felhívta a figyelmünket arra, hogy 

advent alatt helyezzünk nagyobb hangsúlyt arra, 

hogy nézzünk jobban körbe a környezetünkben, 

figyeljük a társainkat. Akkor tudunk jót cselekedni, 

ha előtte figyelünk, tudatosan nézünk, hogy észre-

vegyük azt, ahol szükség van a segítségre. Ezután 

karácsonyi zenehallgatás közben, forró csokival és 

teával kiegészítve adventi jócselekedetkupont ké-

szítettünk. Minden napra találunk benne egy jócse-

lekedetet, aminek segítségével könnyebben tudunk 

örömet okozni. A kuponfüzet egyúttal remek apró ajándék a környezetünkben 

élőknek. 

 

 

Egyházközségünkben régi hagyománya van a jubilá-

ló házasok megáldásának. A vasárnap esti szentmise 

keretében áldásban részesültek azok a házaspárok, 

akik 5, 10, 15… éves házassági évfordulójukat ün-

neplik. Az ünnepnapra emléklapot kaptak a házaspá-

rok, amit évek óta a Gödöllői Kolping Család tagjai 

készítenek. Így történt ez idén is: szorgos női kezek 

vágtak, ragasztottak, varrtak, hogy a hosszas ötlete-

lés után kitalált emléklap elkészüljön, és örömet 

okozzon a 20 jubiláló házaspárnak. 

 

 

 

Válasz az utolsó pillanatban 
Milyen jókor érkezik még az utolsó pillanatban is a segítség, a sugallat! Ennek 

köszönhetően sikerült a már indulóban lévő vonatra felkapaszkodni.  

Három éve már, hogy lányom és ve-

jem két kis unokámmal Bécsben él-

nek, dolgoznak. Nagyon megviselt 

bennünket, hogy a pandémia idején 

keveset tudtunk személyesen talál-

kozni. Idén nyáron egyik pénteken 

jött a hír, hogy az egyik kislány el-

törte a lábát, gipszet kapott, a másik 

kislány és a lányom betegek, vejem 

pedig nagyon fáradt, kimerült – érez-

tem a hangján a telefonban. 

Jött az elhatározás: még aznap indu-

lok Bécsbe, szükség van rám. A 

komfortzónámból kilépve megvet-

tem a neten a vonatjegyet, és fér-

jemmel elindultunk Pestre, az állo-

másra. 
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A 45 perces útra másfél órát szán-

tunk, mert tudtuk, hogy péntek dél-

után nagy forgalom van a főváros-

ban. A kocsiban egyre nagyobb lett a 

feszültség, mert éreztük, hogy nem 

érünk időben a vonathoz. Kerestem 

interneten, hogy melyik peronhoz 

kell mennem, de nem volt adat. Hív-

tuk a MÁV-ot telefonon, de azt 

mondták, nem adhatnak információt 

erről a vonatról, mert nem az ő társa-

ságukhoz tartozik. Nagy könyörgésre 

annyit mondott a vasutas, hogy álta-

lában a 15-ös vágányra jön be a vo-

nat. 

Kelenföld. Húsz éve nem jártam itt, 

minden nagyon megváltozott, parko-

lóhelyet nem találtunk. Én kiugrot-

tam a kocsiból a 15 kilós táskámmal 

– benne a szokásos előre elkészített 

lefagyasztott pörkölt és hurka, több 

jégakkuval biztosítva –, futottam le 

az aluljáróba, irány a 15. vágány, jött 

a vonat, felszálltam. Éreztem azon-

ban, hogy nem nyugodhatok meg, 

valami nem kerek, egy helyjegyes 

vonaton nem szoktak ennyien állni. 

Hangosan megkérdeztem: – Ez a vo-

nat megy Bécsbe? Egy angyali női 

hang válaszolt a tömegből: – Ez biz-

tos, hogy nem megy Bécsbe, az a 

vonat ott áll a 6-os vágányon! 

Leszálltam a vonatról, irány az alul-

járó, rohanás, közben Istenhez fo-

hászkodtam. A hatos vágányon nem 

állt szerelvény, de az ötösön ott volt 

a RegioJet! Nyomtam a gombot, 

rángattam az ajtót – nem nyílt. Fel-

néztem, és ott állt a kalauz. Könyö-

rögtem neki magyarul, hogy nyissa 

ki az ajtót. Belülről kulccsal kinyitot-

ta, felléptem az első lépcsőre, a vonat 

elindult, engem pedig felhúzott a ka-

lauzlány. Értetlenkedve lengyelül, 

angolul beszélt hozzám, én kivörö-

södve csak mosolyogni próbáltam, 

elővettem a jegyemet, erre ő elirányí-

tott a helyemre. Amikor leültem, 

csendes sírás, remegés jött rám, a 

pulzusom az egekben, férjem nyugta-

tott telefonon. 

Aztán mind a ketten hálát adunk az 

Úrnak! A jó Isten azt akarta, hogy 

kijussak Bécsbe: a következő négy 

napban tudtam segíteni a gyerekek-

nek, mindenki gyógyult egy kicsit. 

    Kiss G.G. 

  
 

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejá-

rata 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: Bazsik László  
szentharomsagirodagodollo@gmail.com 

mailto:szentharomsagirodagodollo@gmail.com
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OLVASÓLÁMPA  
 

Adjuk át a karácsonyi szeretet melegét! 

 

A mi egydimenziójú karácsonyunk valamiképpen a 

»család ünnepe« lett. Ez nem volna baj, csak az a baj, 

hogy ott meg is reked. Onnan nem tör ki, nem hat ki. 

Ebbe a családi ünnepbe nem fér bele más. Pedig az első 

karácsonyba a szent családon kívül még elfértek a pász-

torok és a bölcsek is. 

 Akarattal, akaratlanul ez lett a jelszó, a karácsonyi 

jelszó: karácsonykor összezárkózunk! Ez az ünnep a mi-

enk. A szenteste a szűk családé. A karácsony napja a 

szélesebb körű családé, egy-két baráté, s talán a templomé. Így lett privát csa-

ládi és vallási ügy a karácsony. 

 Szeretném a nagy szavakat kerülni, de ki kell mondanom, hogy ha ezt a 

szűk, leszűkült, egydimenziójú karácsonyt nem tudjuk kitágítani, akkor ez a 

keresztyén kultúra és világ halálát jelentheti. 

 Mert olyan korszakban élünk, amikor akaratlanul felvetődik a kérdés: 

vagy–vagy! Vagy a gyűlölet szabadul ki még-még féken tartott határaiból és a 

nukleáris halál acélköpenyeiből – vagy a három-

dimenziójú karácsony tör ki, hullámzik ki a csa-

ládi zárkózottságból. Vigyük ki tehát a karácso-

nyi szeretet melegét – valakinek. Sokan vannak, 

akiknek egy morzsa se jutott még az emberi sze-

retetből, s ezért már nem hisznek Isten szereteté-

ben sem. Már csak keseregni és gyűlölni tudnak. 

Adjunk nekik belőle! 

 Miért mindig csak az atomrobbantások és 

rakétakilövések legyenek sikeresek, s a három-

dimenziójú szeretet fölszabadítása és »kilövése« 

az emberi szívek felé – ne sikerüljön? Amikor 

pedig vagy-vagy a kérdés. Ha van szolgálata a 

keresztyén embernek a világ felé, márpedig van, 

akkor ez az! Miért is ne tennénk, ha ettől lesz 

szebb ez a világ! És a mi kis világunk is – szent ráadásul.  

(Részlet Gyökössy Endre: A szeretet nagykönyve című kötetéből.) 

F.I. 
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ÉV VÉGI HÁLAADÁS  2022  

 

Mennyei Atyánk!  

 

Különösen nehéz évet hagytunk magunk mögött. Hálával tartozunk Neked 

azokért a kegyelmekért, melyeket kaptunk. Minden próbatételért és minden 

lehetőségért, amikor adni tudtunk másoknak, rászorulóknak, és kaptunk má-

soktól.  

Hálát adunk végtelen szeretetedért, mellyel egyházközségünket, családjainkat, 

valamennyiünket védtél és éltettél ebben az évben.  

Köszönjük Pici atya, Joel atya és Lajos atya, Gyuri diakónus és akolitusaink, 

valamennyi testvérünk áldozatos, szeretetteljes szolgálatát, amelyet köztünk és 

értünk végeztek. Kérjük az Úr áldását életükre, családjukra, szolgálatukra, to-

vábbra is imáinkkal kísérjük őket! 

Köszönjük egyházközségünkben a növekedést, lélekben és számban, az ebben 

az évben született gyermekeket, az újonnan közénk csatlakozott felnőtteket! 

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

érzékeny lelket, hogy tudjuk észrevenni és nagylelkűen szolgálni őket! 

Köszönjük az ünnepet, mely békét hozott, reményt és fényt! 

Áldás és béke szülessen az új esztendőben is és megér-

tés, egymásra nyitott szeretet! 

Áldott karácsonyt és boldog, békés új esztendőt kívá-

nunk Olvasóinknak! 

 

a szerkesztők 

 

KARÁCSONY FELÉ 

  

Szép Tündérország támad föl szí-

vemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

  

...Bizalmas szívvel járom a világot 

S amit az élet vágott, 

Behegesztem a sebet a szívemben 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

 

 

 

...És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorúan nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak s higgyünk ren-

dületlen 

S ne csak így decemberben 
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 ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
 (Források: www.katolikusradio.hu, www.katolikus.hu/szentek, magyarku-

rir.hu, https://igenaptar.katolikus.hu)  

december 25. Karácsony, Jézus Krisztus születése  

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,  

mert Isten volt az Ige.  

december 26. Szent István első vértanú (+34) 

Atyátok Lelke szól majd belőletek. 

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

Az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. 

december 28. Aprószentek 

Egyiptomból hívtam az én fiamat. 

december 30. A Szent Család ünnepe 

Názáretinek fogják hívni.  

január 1. Újév, Szűz Mária, Isten anyja 

Mária pedig szívébe véste szavaikat. 

január 2. Nagy Szent Vazul (+379) és Nazianzi Szent Gergely (+390) püs-

pökök, egyháztanítók 

Egyengessétek az Úr útját! 

január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenése  

Láttuk csillagát napkeleten. 

január 8. Urunk megkeresztelkedése 

Látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. 

január 17. Szent Antal apát (+357) 

A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért.  

január 18. Árpádházi Szent Margit (+1271) 

Íme, a vőlegény! Menjetek eléje! 

január 21. Szent Ágnes (+304) 

Te vagy az Isten fia!  

január 22. Isten igéjének vasárnapja 

Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa! 

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

Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám. 

január 25. Szent Pál apostol megtérése 

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot! 

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

Mert akinek van, még kap. 

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

Még mindig nincs bennetek hit? 

január 31. Bosco Szent János áldozópap (+1888) 

Hited meggyógyított téged. 
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február 2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

Hiszen már látták szemeim az üdvösséget  

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

püspök (+865) 

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson 

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

 Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen 

február 6. Miki Szent Pál és társai japán vértanúk (+1597) 

Aki csak hozzáért, meggyógyult. 

február 10. Szent Skolasztika szűz (+543 vagy +547)  

Effata, vagyis nyílj meg!  

február 14. Szent Cirill szerzetes (+869) és Szent Metód püspök (+885), Eu-

rópa társvédőszentjei 

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. 

február 22. Hamvazószerda 

Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.  

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

De harmadnapra föltámad 

február 24. Szent Mátyás apostol (+ 80 körül) 

Maradjatok meg szeretetemben! 

 
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  

http://ujvarosonline.hu 

Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 

 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe 

honlapunkat: 

http://szentharomsagtemplom.hu  
 

és facebook oldalunkat:  

Gödöllői Szentháromság Plébánia 

 

http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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30 éves a Lelkipásztori Levél 
 

Gondoltam, írok róla néhány sort, mielőtt feledésbe merül a története. Lehet, hogy 

már most sem emlékszem vagy emlékszem jól mindenre.   

1992 adventjére jelent meg az első szám, még nem Fény és Forrás címmel. Sze-

csődi Péter atya állította össze és gépelte. A mostani címét a következő évben kapta, 

Barakonyi Margit, akkori képviselőtestületi tag (majd a premontrei egyházközség-

ben szolgált) úgy emlékszik, ő javasolta ezt a nevet. A későbbiekben egy ideig ő 

segített Péter atyának a szerkesztésben, gépelésben.  

1993-ban kapcsolódtunk be Gyulai Judittal (akkor László Judit) szerkesztési mun-

kába. 2000 áprilistától 2002 szeptemberéig nem jelent meg a kiadvány, nem volt aki 

összeállítsa. Ekkor felajánlottam, hogy elvállalom a szerkesztést. Néhány évig 

Holczingerné Verával állítottuk össze az újságot. Később csatlakozott Kárpáti Éva, 

a híreket, információkat máig ő gyűjti össze, és szerkeszti a szentek és ünnepnapok 

oldalakat. A bevezető elmélkedést, tanítást mindig az akkori plébános atya írta, írja, 

az Olvasólámpa cikket pedig Faludi Ildikó. Bárki írhatott, írt és ír cikket, beszámo-

lót, megosztást, rövidebb irodalmi művet, és mindig voltak is, akik megtették és ma 

is megteszik. Régebben évente 9-10 szám jelent meg, az utóbbi időben inkább csak 

6. Eleinte magunk sokszorosítottuk, azután nyomtattattuk Mogyoródon majd a gö-

döllői egyetemi nyomdában. Hála Máthé Lacinak mindig időben a hívek kezébe 

kerül.t 

Az újságszámokat 2012-ig beköttettük, a többit csak összegyűjtöttem. 

Az 1992-es évből ez az egy szám maradt fenn, illetve ezt találtuk meg. Belelapoz-

tam:  

Szeretnék a jövőben is szemezgetni az újságszámokból. Fogadjátok szeretettel.  

Hedda 
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HÍREK, HIRDETÉSEK  
Plébániánkon immár egy éve gyermekmisévé alakult a vasárnapi 10:30-as 

szentmise, hogy a legfiatalabbak is kapjanak táplálékot hitük növekedéséhez. 

Az Evangélium valósága át kell, hogy itassa egész életünket, hétköznapjain-

kat. Az Eucharisztiában való részesedés sem szorítkozhat pusztán egy vasár-

napi órára. Építő dolog, ha a szentmisét megelőzően ráhangolódunk, fölemel-

jük lelkünket Urunkhoz, ahogy fölment Isten népe a Szent hegyre – ezt előse-

gítheti az Evangélium elolvasása, ha előre megismerjük, gondolkodunk róla, 

„szívünkben forgatjuk”. 

Ezért újra buzdítanak az atyák, hogy a családok készüljenek fel a szentmisére 

úgy, hogy egy elkülönített időt, akár rövid imát is szentelnek az alkalomnak! 

Beszélgessenek az Evangéliumról, próbálják közelebb vinni a gyerekekhez 

szemléltetéssel, hogy amikor a vasárnapi szentbeszédet hallják, már maguké-

nak érezhessék, így motiváltabban lehessenek jelen. 

A misék előtt a folyosón piros szíveket találnak a gyermekek, melyekre jócse-

lekedet ötletek vannak felírva. Ezeket a következő héten valósíthatják meg. 

Felajánlásaikat a szentmise közben hozhatják ki az oltárhoz.  

 

 A jubiláns házasok megáldása november 13-

án az esti szentmisén volt. A 30 házaspár erre az 

alkalomra emléklapot is kapott.  

 

 

 

 

November 19-én, szombaton 

kicsiktől nagyokig nagyon so-

kan részt vettek a templomta-

karításban, gyorsan kitakarítot-

ták, megtisztították az épületet. 

Hálásan köszönjük testvéreink 

aktivitását!  

 

 

 December 1-én papi találkozó zajlott templomunkban. 38, főleg a fo-

kolare lelkiséghez tartozó, a lelkiséggel szimpatizáló pap volt a vendég a plé-

bániánkon. A papi találkozó témája a pasztoráció volt. Fábry Kornél atya az 

Alpha-kurzusról beszélt, Dúl Géza atya a cigánypasztorációról. Közösségünk 
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feladata az esemény befogadása, vendégfogadás volt. Az atyák hálásan kö-

szönték a közösség befogadó szeretetét, a gondoskodást, a sok finomságot. 

Köszönet és hála mindenkinek! A jó pasztorációs gyakorlatokat gyűjtő hon-

lapra, amelyről ezen a találkozón esett szó, szeretnék feltenni a rorátékhoz 

kapcsolódó liszt- és szívecskegyűjtést, valamint a ministránsversenyt – ezeket 

(is) érdemesnek találják arra, hogy más plébániák ötletet merítsenek belőle.  
 

 December 10-én, szombaton az esti mise után, 19 órától hálaadó kis 

koncertet adtak Oláh József és növendékei. Gyermekét Pici atya ősszel keresz-

telte. Megérintette őt az itt tapasztalt szeretet és otthonérzés, ezért hálából ké-

szült egy kis koncerttel az egyházközségnek. 

Adventi hangverseny  
December 18-án az esti szentmise után 

„ÉSZAKI FÉNY” címmel az Arte Semp-

lice kamarakórus adott adventi hangver-

senyt.  

A kórus 2011 novemberében alakult éne-

kelni szerető baráti társaságból, amely az 

évek során fokozatosan bővült. Most a 

sok betegség miatt kisebb létszámmal 

szerepeltek. A kórus repertoárján jellem-

zően reneszánsz, kora-barokk, valamint 

XX. századi és kortárs művek szerepel-

nek. Az énekkar gyakran vesz részt egy-

házi és világi rendezvényeken, magyarországi és külföldi kórusfesztiválokon. 

Alapító karnagya Heltai-Duffek Ildikó, aki az együttessel 2017 áprilisában a 

16. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen szerepelt, és karnagyi különdíjat 

kapott. Gödöllőn él férjével és kislányával. Bár budapesti a kórus, több gödöl-

lői kötődésű tagja is van. 

A koncert előtt, a szentmisén az áldozás alatt is énekeltek, Gjello: Ubi karitas 

című művét. A hangverseny három részből állt. Az elsőben észak-európai és 

magyar kortárs szerzők műveit hallhattuk, a másodikban 16-17-ik századi ka-

rácsonyi dallamok csendültek fel előadásukban, a harmadik részben pedig ha-

gyományos karácsonyi énekek. Az utolsó énekeket a közönség tagjai együtt 

dúdolták, énekelték a kórussal: Mennyből az angyal, Csendes éj, a Kisjézus 

megszületett ….. . Majd nagy örömmel, közösen elénekeltük az Ó, jöjj, ó jöjj 

Üdvözítő című énekünket, amely a az előző szentmise záróéneke is volt, kere-

tet adva adventi vágyakozásunknak. 

Köszönjük a szívet, lelket gyönyörködtető, karácsonyi felkészülésünket segítő 

koncertet. 

-hh- 
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Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra! (Ézs/Iz 1,17) 

Az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti 

rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. 

Isten elvárja tőlünk, hogy figyeljünk oda a másik ember-

re, törekedjünk jó kapcsolatokra, egyszóval szeressük a 

másikat. Isten joggal várja el tőlünk, hogy a teremtett 

világban azzal a lelkülettel viszonyuljunk egymáshoz, 

hogy mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Így szó-

lít fel minket a béke és az egység építésére. 

A nyitó istentiszteletet 2023. január 15-én, vasárnap 18 órától tartják a Kálvin 

téri református templomban.  

Szentbeszédet mond Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti ér-

sek. Igét hirdet Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke. 

Az imahét honlapja, ahonnan az imafüzet is letölthető: 

http://meot.hu/index.php/2-uncategorised/624-okumenikus-imahet-2024 

A gödöllői liturgikus programot később fogjuk hirdetni. 
 

A Szentatya és a Rózsafüzér Társulat imaszándékai 

Január 

A nevelőkért 
Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy ver-

sengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgálta-

tottabb fiatalokat! 

Február 

Az egyházközségekért 

Imádkozzunk, hogy megélve a kommuniót, a krisztusi közösséget, a plébániák 

egyre inkább a hit, a testvériség és a befogadás közösségeivé váljanak a legin-

kább rászorulók számára! 

 

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 hirdető-

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

zésével tehetik meg. 

 Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink figyelmét, hogy lehetőség van arra, 

hogy áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál! 
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 Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közüle-

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

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

közöttük” (Mt 18,19-20) 

 Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik 

a szentségeket. Jelezzük a sekrestyében!  

 Szerdánként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk. 

 Imaiskola: szombat esténként a szentmise után Lajos atya szemlélődő 

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

gyakorlatok során szerzett tapasztalataikat is megbeszélik, a szemlélődő gya-

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

vid megosztással zárják az alkalmakat. 

 Minden hónap harmadik vasárnapján az esti szentmise után Taizé-i imát 

tartunk. 

Egyházadó 

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

ze az éves önkéntes egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót. 

Befizethető az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában kap-

ható, vagy átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma: 

          Római Katolikus Egyházközség 

                  10700196-49270400-51100005 CIB Bank 

Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, ön-

álló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott ösz-

szege az éves a nettó jövedelem 1 %-a. 

 

Parkolás a templom körül 

A korábban kiosztott „egyházi rendezvény” kártyák használata megszűnt. 

Amennyiben hétköznap vagy szombat délelőtt jövünk a templomba, úgy par-

kolási díjat kell fizetni.  

Kérünk mindenkit, főleg az ünnepi időszakban, hogy a szentmisék alatt a 

templom körüli és a tömbfűtőműnél lévő parkolókat használják, odafigyelve 

ezzel a környéken élők parkolási nehézségeire. 

 

Perselyeink 
Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják 

adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához.  

A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelybe a szegények, 

rászorulók részére adhatunk feleslegünkből. „Mindenki elhatározásának meg-

felelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű ada-

kozót szereti.” (2Kor 9,7) 
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A SZENTMISÉK RENDJE  

SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM 

hétfő, kedd      7.00 

szerda, csütörtök, péntek, szombat  18.00 

csütörtök       17.00 szentségimádás 

vasárnap 9.00,    

                                                                          10.30 (diákmise)    

                                                                          18.00 

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

szentségimádás alatt is. Vasárnap 17.30-tól, amíg vannak gyónók, illetve 

az atyákkal való megbeszélés szerint.  

Kérjük a kedves hívektől, hogy időben érkezzenek, ha gyónni szeretnének.  
          

BLAHAI KÁPOLNA 

A kápolna a hét minden napján látogatható reggel 7 és este 7 óra között. 

vasárnap        7.45 
 

SZADA 

kedd  szentségimádás     18.00  

  szentmise      18.30  

vasárnap         9.00 
 

PREMONTREI   TEMPLOM 

kedd, szerda, csütörtök, szombat   7.15 

hétfő, péntek      18.00 

vasár- és ünnepnap     7.30,  9.30,  18.00 

https://plebania.premontrei.hu/godollo/liturgiarend/ 
 

MÁRIABESNYŐI BAZILIKA 

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

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

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

