
  
 

 
  

 

NNAAGGYYBBÖÖJJTT  
  

okszor megijedünk a címben em-

lített szótól. Gondolatainkban 

megjelennek a finom húsok, borok, 

amelyekhez nem nyúlhatunk. Pedig a 

nagyböjt a mi segítségünkre van, 

nem pedig valami rémisztő dolog, 

amivel Isten megijeszteni akar ben-

nünket. Olyan sokszor lekorlátozzuk 

magunk számára is ezt a szent idő-

szakot.  

 nagyböjt a lehetőségek tárháza. 

Ha példát kellene mondanom, 

akkor egy szobához tudnám hasonlí-

tani, amelyben minden benne van, 

amire az ember vágyhat. Hamvazó-

szerdán kinyílik ez az ajtó, és az em-

ber beléphet, hogy magához ragadjon 

mindent. Persze a mi felelősségünk, 

hogy belépünk-e a szobába, vagy 

csak benyúlunk, és kikapunk vala-

mit. A nagyböjti idő a lehetőségek 

időszaka. Isten felkínálja számunkra, 

hogy újítsuk meg életünket teljes 

egészében. Újítsuk meg kapcsola-

tunkat Istennel, saját magunkkal és a 

másik emberrel. Mindhárom terület 

nagyon fontos az életünkben, és ezért 

felajánlásokat is úgy kell kiválaszta-

ni, hogy mindhárom megújulhasson 

az életünkben. Nem szabad, hogy 

csak az egyik területet erősítsük, 

mert annak az a vége, hogy „feldől” 

az életünk. Mennyire jó, hogy min-

den héten 6 napunk van, hogy le-

mondásainkkal készüljünk.  

észüljünk az idei évben tudato-

san a nagyböjtben. Vállaljunk 

olyan lemondásokat, amelyek köze-

lebb visznek bennünket ahhoz, ami 

igazán lényeges ebben a földi élet-

ben.  

 

András atya 
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ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 

 (Források: https://igenaptar.katolikus.hu)  

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! 

március 4. Szent Kázmér (+1484),  

Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú (+1951) 

Úgy lesz az Emberfia is jel e nemzedék számára.  

március 8. Istenes Szent János szerzetes (+1550) 

Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. 

március 20. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese 

József erre fölébredt álmából és úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr an-

gyala. 

március 25. Urunk születésének hírüladása  (Gyümölcsoltó Boldogasszony)  

Az Úr szolgálólánya vagyok. 

április 2. Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap  

Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem. 
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BETEGEK VILÁGNAPJA   
A betegek világnapja alkalmából a pápa minden évben üzenetet intéz a hívek-

hez. Idei üzenetének témája: „Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvé-

rek vagytok.” (Mt 23,8) 

Részletek az üzenetből: 

A teljes cikket honlapunkon olvashatják. 

„A betegség emberi tapasztalatunk 

részét képezi. De embertelenné vál-

hat, ha elszigetelten és elhagyatottan 

kell megélni, ha nem kíséri gondos-

kodás és együttérzés. Egy közös gya-

loglás során megszokott dolog, hogy 

valaki nem érzi jól magát, hogy fá-

radtság vagy valamilyen kellemetlen 

esemény miatt meg kell állnia. Ezek-

ben a pillanatokban tűnik ki, hogy az 

úton miként haladunk: valóban 

együtt haladunk, vagy csak ugyan-

azon az úton megyünk, ahol minden-

ki a saját érdekeire figyel, és hagyja, 

hogy a többiek „boldoguljanak, 

ahogy tudnak”. Ezért most, a betegek 

31. világnapján, a szinodális együtt-

haladás során arra hívlak benneteket: 

gondolkodjatok el, hogy épp a gyen-

geség és a betegség megtapasztalása 

által tanulhatunk meg együtt vándo-

rolni Isten stílusában, mely közelség, 

együttérzés és gyengédség. (…) 

Valójában ma az egyenlőtlenség 

mértéke és a kevesek érdekeinek túl-

zott érvényesülése olyannyira befo-

lyásolja az emberi környezetet, hogy 

nehéz bármilyen tapasztalatot „ter-

mészetes jelenségnek” tekinteni. 

Minden szenvedés egy „kultúra” ke-

retei között és annak ellentmondásai 

közepette zajlik. 

Ami azonban itt fontos, az a ma-

gánynak, az elhagyatottság állapotá-

nak felismerése. Ez a sérelem min-

den más igazságtalanságnál köny-

nyebben orvosolható, mert – ahogy a 

példabeszéd mondja – megszünteté-

séhez csak egy pillanatnyi figyelem, 

az együttérzés belső mozdulata kell. 

(…) 

Testvéreim, a betegségre soha nem 

vagyunk felkészülve; és gyakran 

nem vagyunk felkészülve arra sem, 

hogy beismerjük életkorunk előreha-

ladását. Félünk a sebezhetőségtől, és 

a mindent átjáró piaci kultúra arra 

késztet, hogy letagadjuk azt. A töré-

kenység számára nincs hely. Így, ha 

bajok, csapások érnek bennünket, a 

padlóra küldenek. Ilyenkor előfor-

dulhat, hogy mások elhagynak ben-

nünket, vagy mi érezzük úgy, hogy 

el kell távolodnunk tőlük, hogy ne 

jelentsünk terhet számukra. Ez az 

első lépés a magány felé, és mérgez-

ni kezd bennünket az igazságtalanság 

keserű érzése, amely miatt még az ég 

is bezárulni látszik. Nehéz ugyanis 

megőrizni a békénket Istennel, ami-

kor a másokkal és önmagunkkal való 

kapcsolatunk megromlik. (…) 
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A betegek világnapja valójában 

nemcsak imára és a szenvedőkhöz 

való odafordulásra hív, hanem arra 

is, hogy Isten népe, az egészségügyi 

intézményrendszer és a civil társada-

lom nyitottá váljon egy új, közös 

együtthaladásra.  

Máriának, a betegek gyógyítójának 

közbenjárására bízlak mindannyió-

tokat, akik betegek vagytok; titeket, 

akik a családban, a munkahelyen, a 

tudományos kutatás területén és ön-

kéntesként gondoskodtok róluk; és 

titeket, akik a testvériség személyes, 

egyházi és polgári kötelékeinek ápo-

lásán dolgoztok.” 

 

 

forrás: magyarkurir.hu 

 

 

A betegek szentségének ünnepélyes, közösségi kiszolgáltatása 

március 26-án, vasárnap lesz a 9 órakor kezdődő szent-

misén. Előtte szombaton, délelőtt 9 és 11 óra között gyó-

nási lehetőség lesz a szentségben részesülni szándékozók 

részére. Imádkozzunk betegeinkért! 
Szóljunk a környezetünkben, ismerőseink körében, csalá-

dunkban, hogy minden rászoruló testvérünk részesülhessen 

a szentség kegyelmében!  

 

 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT január 18-25. 
A keresztények egységének imaheté-

re idén a napi szövegeket és az ima-

hét mottóját: Iz 1,17: „Tanuljatok 

meg jót cselekedni, törekedjetek az 

igazságra” az egyesült államokbeli 

minnesotai közösség írta. Sajátos té-

májuk a rasszizmus, amellyel azon a 

vidéken küzdenek, viszont ehhez ha-

sonló ellentétekkel, előítéletekkel 

mindenhol találkozhatunk a világban. 

Elég hazánkban csak a cigányságra 

vagy akár a felekezetek közti ellenté-

tekre gondolnunk, de legszűkebb 

környezetünkben, egyházközségünk-

ben, szomszédságunkban vagy saját 

családunkban is fellelhetjük ennek 

nyomait.  

Ennek az imahétnek a gödöllői meg-

nyitó eseményére templomunkban 

került sor Balogh Tamás református 

lelkész igehirdetésével. A szertartást 

a Filia zenekar kísérte zenei szolgála-

tával. Anyaszentegyházunk ugyan 

január elsejére hirdette meg a békéért 

való imádságot, de ez a jelen pilla-

natban is mindennapi feladatunk. Ez-

zel összhangban egy gyönyörű dallal 

zárta az estét a Filia: „Hintsd a béke 

magvát szerteszét!” Utána a közössé-
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gi házban szeretetvendégségre vártuk 

az egybegyűlteket.  

A hét egyes estéin részt vehettünk 

városunk különböző egyházi közös-

ségeinek ökumenikus imaóráján, ahol 

mindig az ottani lelkész volt a házi-

gazda. Kedden este ökumenikus ves-

perást énekeltünk a premontrei temp-

lomban és Virth József máriabesnyői 

kapucinus plébános atya prédikált. 

Szerdán a babtista imaházban imád-

koztunk együtt, miután meghallgat-

tuk Pici atya igehirdetését. Az öku-

menikus imahét csütörtöki napján 

tömve volt az evangélikus templom. 

Gulybán Gergely görögkatolikus pa-

rókus prédikált. Az ezt követő aga-

pén is sokan részt vettek a gyülekeze-

ti teremben, ahol süteménnyel, forralt 

borral és teával vendégeltek meg 

bennünket. Pénteken pedig Albert 

Gábor evangélikus lelkész igehirde-

tésén épülhettünk a görögkatolikus 

templomban. A záró istentiszteletre a 

református templomban került sor 

Lőrik Levente baptista lelkipásztor 

igehirdetésével. Majd jó hangulatú 

szeretetvendégséggel fejeztük be az 

idei ökumenikus imahetet.    

Ezeken az estéken örömmel láttuk, 

hogy mindenhol szép számmal gyűl-

tünk össze. Jó volt ott üdvözölni a 

felekezeteket képviselő atyákat, lel-

készeket is. Érdekes volt megfigyelni 

és összegyűjteni azokat az értékeket, 

amelyekkel mindannyian gazdagod-

hatunk, pl. a szép énekeket, a külön-

leges egyéni imádságokat, könyörgé-

seket, a sokféle köszöntést, amikor a 

templomból távozva kezet fogtunk a 

különböző felekezetek képviselőivel.  

A prédikációkban az igehirdetők fel-

hívták a figyelmet arra, hogy azt kell 

hangsúlyozni és kiemelni, ami össze-

köt minket. Egy fontos gondolatot 

emelnék ki a sok értékes prédikáció-

ból: ne áltassuk magunkat azzal, 

hogy milyen jó keresztények va-

gyunk, mert összegyűltünk itt az 

ökumenikus imahéten, hanem figyel-

jünk az idők jeleire, és amikor kime-
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gyünk a templomból, éljük az evan-

géliumot, mert különben ez a hét 

csak egy szép élmény marad! 

Simon Erika 

-hh- 
 

Egyházközségi farsang 2023.01.28. 
 

Három év szünet után a Szent Imre 

iskolában végre újra megrendezhet-

tük a farsangi mulatságunkat, ame-

lyen nagyon szép számmal vettünk 

részt: kicsik, nagyok, fiatalok, idő-

sebbek egyaránt. Délután öt órakor 

kezdődtek a csoportok előadásai. 

Járhattunk reptéren Korda György 

népszerű slágerének ihletésére, 

szemtanúi lehettünk, milyen nehéz 

Pici atyának a farsangra összetobo-

rozni a népet. Láthattuk az „Én el-

mentem a vásárba fél pénzzel” című 

gyerekdal modern feldolgozását. Be-

tekinthettünk a kisgyermekes fiatal 

házas csoport online hittan oktatásá-

ba, és a házas csoport előadásában 

végigkísérhettük az élet állomásait, a 

párkereséstől egészen az idős korig. 

Utolsó programként bemutatkoztak a 

jelmezesek is.  

A vidám műsorok után az emeleten 

vártak minket a tálcákkal megrakott 

asztalok, finom szendvicsek és házi-

lag készített sütemények. A raktárból 

mindig újabb és újabb tálca került 

elő, az italos asztalnál is folyamato-

san töltötték fel a kancsókat levendu-

lás szörppel és egyéb innivalóval. 

Köszönjük a figyelmes kiszolgálást!  

Egyházközségünkben olyan rengeteg 

a gyerek, és Istennek hála évről évre 

annyi a gyermekáldás, hogy már alig 

győzzük követni a sok rokoni kap-

csolatot, az újonnan születettek neve-

it. Mindenfelé kúszó-mászó, futkosó, 

labdázó gyermekbe lehetett botlani.  

Hét órakor húzták ki a nyertes tom-

bolákat. A nyeremények közt szere-

peltek sport- és írószerek is, amiket a 

gyerekek nagy örömmel vettek át. 

Az értékesebb nyeremények között 

voltak dúsan megrakott gyümölcs- és 

zöldség kosarak és mozi- illetve ét-

termi meghívók. Az est folytatása-

ként bekukucskálhattunk a tánchelyi-

ségbe (amit sokáig a gyerekek bito-

roltak), vagy gyertyafényes asztalok 

mellett elfogyaszthattunk egy illatos, 

aromás gyümölcsteát. A legnagyobb 

közösségi teremnek számító étkező-

ben késő estig társasjátékoztunk és 

beszélgettünk. Hálásan köszönjük 

Istennek, hogy összehívott bennün-

ket, Pici atyának, a szervezőknek és 

a felkészült csoportoknak, hogy ilyen 

jókedvűen, jó hangulatban, sokat ne-

vetve és örülve tölthettük el együtt 

ezt a napot! Külön ajándék volt, 
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hogy a másnap délelőtti takarításra 

olyan sokan jöttek el: nekik köszön-

hetően extra gyorsan újra rend és 

tisztaság lett az iskolában. Már vár-

juk a jövő évi farsangot! 

 

 

Házas lelkigyakorlat 2023. január 20-22. 

A január 21-i hétvégén házas közös-

ségünk Pici atya vezetésével lelki-

gyakorlaton vett részt Leányfalun, a 

Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház-

ban. A hétvége alatt Pici atya gondo-

latébresztő előadásai mentén három 

nagyobb témát dolgoztunk fel; elő-

ször egyénileg, majd házastársi meg-

osztással. 

A hétvége első témája „A jóllét 5 

forrása” volt. A téma alapgondolata, 

hogy mindannyian a boldogságra tö-

rekszünk és azért mindent megte-

szünk, mégsem feltétlen érezzük ma-

gunkat boldognak. Mi kell ahhoz, 

hogy valóban jól legyünk? A témá-

hoz kapcsolódó előadásban Pici atya 

a pozitív érzések, érzelmek átélése és 
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tudatosítása (1), az elmélyültség (2), 

az értelmes élet (3), az eredményes, 

gyümölcsöző élet (4) és a másokért 

való élet (5) fontosságát emelte ki, 

mintegy útjelzőkként a földi boldog-

ság felé vezető úton. 

A jóllét kérdéseinek átelmélkedését 

követően „A házasságunk keresztjei” 

témájával folytatódott lelkigyakorla-

tunk. A keresztény ember élete egy-

értelműen kereszthordozás. A ke-

resztek erőt adnak, erősítenek min-

ket, a kereszthordozás juttat be az 

örök életbe. Azonban nem minden 

keresztet Istentől kapunk, vannak 

olyanok is, amiket mi veszünk a 

nyakunkba és feleslegesen hordo-

zunk. Csak az Isten akarata szerinti 

keresztek erősítenek bennünket, a 

magunk ácsolta kereszteket (pl. ne-

heztelés érzése) le kell raknunk. 

Lelki hétvégénk utolsó témablokkja 

„A házasság célja Isten tervében” 

címmel foglalható össze. A házasság 

kiemelt helyet foglal el Isten tervé-

ben: Istent képviseli a világban, azál-

tal, hogy a férfi és a nő szeretetkö-

zössége a Szentháromság földi leké-

peződése. „A házasság olyan, mint 

egy tükör, Istent kell látni benne.” 

Nem szabad elfelejtenünk viszont, 

hogy a gonosznak is van elképzelése 

a házasságról. A nehézségek idején 

az Istenbe vetett bizalom és a másik 

iránti szeretet az, ami megtart, vagyis 

az Isten és az egymás iránti elkötele-

ződés az, ami átsegít a bajokon és 

biztos alapot ad az újrakezdéshez. 

A lelkigyakorlat ideje alatt a Lelki-

gyakorlatos Ház kápolnájában 

szentmisén és szentségimádáson is 

részt vettünk; lehetőségünk volt, 

hogy keresztjeinket letegyük az Úr 

elé. 

A lelki programokat esténként jó 

hangulatú, kötetlen közösségi együtt-

lét zárta, mely a közösséghez tarto-

zás fontosságát és jó érzését erősítet-

te meg bennünk. 

Az együtt töltött hétvége mindannyi-

unk számára alkalmat adott a lelki 

elmélyülésre. A lelki programok, az 

elcsendesedés segítettek, hogy egy 

kicsit megálljon az idő és befelé, a 

bennünk lakó Isten hangjára figyel-

jünk. 

Hálásan köszönjük! 

Nagy Anita 

 

 

Szeretetlángátadás 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe egyben a Szeretetláng át-

adásának napja is. A Szűzanya Erzsébet asszonynak szóló üzene-

teiben nem kért külön alkalmat, így minden évben negyven nappal 

karácsony után történik meg, az általa megadott helyeken. 

A máriabesnyői kapucinus rend vezetőjével Virth József OFM 

atyával egyeztetve gyűltek össze a Szeretetláng csoport tagjai és a 

hívek a templomban szentségimádásra. Közösen imádkoztunk ezen ünnep-

napnak a kegyelméért. Az ünnepi szentmisét, amely magába foglalta a gyer-
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tyaszentelést is, Virth József atya celebrálta. Az egész szertartás lelkileg min-

denkit megérintett. 

Befejezésül az atya átadta a szeretetlángot egyenként ezzel a kis 

imával: „Vedd e lángot, melyet neked nyújtok. Ez Szívem Szeretetlángja. 

Gyújtsd meg nála a tiédet és add tovább!” 

Ezen az estén nemcsak a gyertyák lángjai égtek, hanem a hívek szívében is 

felgyúltak a fények. 

Cecilia 
 

Gödöllői Kolping Család 
Megható karácsonyi élményben 

volt része a Gödöllői Kolping 

Család tagjainak. Közösségünk 

közel 3 éve ápol szoros kapcsola-

tot a Nagykőrösi Kolping Általá-

nos Iskolával. Ennek keretében 

kaptunk meghívást az iskola által 

szervezett karácsonyi műsorra. A 

szeretetteljes fogadtatást követő-

en a diákok és tanáraik által elő-

adott műsor mindannyiunk szívét 

megdobogtatta. Óriási élmény 

volt látni, hogy a sokszor kifejezetten nehéz háttérrel rendelkező diákok 

mennyire ügyesek voltak! Természetesen nem mentünk üres kézzel, a kolpin-

gosok és támogatóik által gyűjtött adományt nagy örömmel adtuk át a taná-

roknak, akik most is biztosították, hogy a megfelelő helyre jusson el.  

Ez az alkalom is remekül bizonyítja a világszerte énekelt Kolping dal refrén-

jét:  

„Mert mi Kolping művén dolgozunk, 

És a sorsunk, hogy összetartozunk, 

Isten jóságában bízunk, adjuk hát tovább, 

És így lesz nékünk szép, s jó világ” 
 

Március 4-én, szombaton délután 3 órakor 

várunk mindenkit szeretettel 

a Kolping Kikötő Előadássorozat első előadására! 

Fiatalokat, akiket foglalkoztat a Merre tovább? 

kérdés, 

és a szüleiket, akik ebben a kérdésben segítik őket 

jól dönteni! 

Részletek a plakáton, a jelentkezés regisztrációhoz 

kötött! 
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Köszönjük, Kati! 
 

2023 február 12-én, vasárnap este 

templomunk zsúfolásig tele volt hí-

vekkel. Nem véletlenül. Az esti 

szentmise után különleges ünneplésre 

hívta össze az Úr egyházközségünk 

tagjait. Szilasiné Katinak mondtunk 

köszönetet 36 éven át tartó szolgála-

taiért, melyek alól tavaly december-

ben kérte felmentését az Egyházta-

nácsban betöltött tisztségéről való 

lemondásával. Ezen hosszú évek so-

rán volt hitoktató, mellyel rengeteg 

gyermeket vitt közelebb Istenhez. Ott 

volt a cserkészet újraindulásánál a 

táborokban és más összejöveteleknél 

segítőként. Szolgálatát Mozsgai Jó-

zsef Tádé atya plébánosi működése 

idején kezdte, még a kastélykápolná-

ban. A plébánia irodájában gazdasági 

feladatokat látott el. Katekumen cso-

portokban segített, és családtáborokat 

is szervezett – hogy csak néhányat 

említsünk tevékenységi területei kö-

zül.  

A templomi padsorokban ott ült most 

a rengeteg gyerek, fiatal, akiket mind 

Kati tanított. Megtudtuk róla, hogy 

még azt is neki köszönhetjük, hogy 

templomunk a mostani helyén áll, 

mivel az ő ötlete volt, hogy oda épít-

sék.  

Ezek után átadták az ünnepeltnek 

egyházközségünk tagjainak ajándé-

kait, egy különleges steppelt, család-

táborban készült fotókkal díszített 

ágytakarót és párnát, és egy könyvet, 

melyben kedvenc imádságainkat, 

verseinket, történeteket gyűjtöttünk 

össze számára.  

Kati is szólt pár szót hálája jeléül, 

amiért szeretjük és hogy ő is szeret-

het minket. A rá jellemző szerény-

séggel és alázattal jegyezte meg, 

hogy bár nagyon sok mindent felso-

roltak, amivel Isten országát építette 

köztünk, ő is csak egy hozzánk ha-

sonló bűnös ember. Szavait idézem: 

„Nem akarok ünneprontó lenni, de 

mindent, amit tettem, csakis Jézusért, 

a megfeszítettért tettem!”  

Úgy gondolom, Kati nemcsak meg-

hallotta Isten hívását, hanem meg is 

tette a maga részét. Ezúton is hálásan 

köszönjük neki sok-sok éves szolgá-

latát, és kívánjuk, hogy még sokáig 

maradjon közöttünk, és Isten tartsa 

meg őt erőben, egészségben! Legyen 

példakép mindannyiunk számára! 

Simon Erika
 

Chiara Lubich: 

Értem 

Szent Pál azt mondja Jézusról: „Értem adta életét” (Róm, 5,8). Mindegyikünk 

elmondhatja az Apostol szavát: értem. 

Ha Te, Jézusom meghaltál értem – értem! –, hogy is kételkedhetnék irgalmad-

ban? Ha pedig hihetek benne – olyan hittel, amely arra tanít, hogy Isten halt 

meg értem –,hogyne tennék kockára mindent  

ennek a szeretetnek viszonzásául? 
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Értem. – Ez a szó még a legmagányosabb ember elhagyatottságát is feloldja: 

megistenít minden szegényt, akit az egész világ megvet, csordultig tölt minden 

szívet és kiárad belőle arra, aki még nem ismeri,  

vagy már elfelejtette a „jó hírt”. 

Értem. – Értem volt minden kínod, Jézusom? Értem az a felkiáltás? Bizonyos, 

hogy Te nem engedsz elveszni sem engem, sem azt a sok szegény embert,  

hanem mindent megteszel értünk. Ha nem másért, hát azért, mert túlságosan 

nagy árat fizettél értünk. 

Te engem a menny számára teremtettél meg, úgy ahogy anyám a földi életet 

adta. Te mindig egyes-egyedül reám gondolsz,  

és éppígy minden más emberre. 

Te jobban bátorítasz keresztény életemben, mintha az egész világmindenség 

állna mögöttem és ösztönözne. 

Értem. – Igen, értem. 

Add hát, Uram, hogy én is ezt mondjam Neked, legalább hátralévő éveimben:  

Érted. 

Interjú Torma Joel atyával  

2004-ben dr. Beer Miklós megyés püspök kezde-

ményezésére az országban elsőként a Váci Egy-

házmegyében indult el a kórházi lelkigondozói 

szolgálat, amely ma az egyházmegye területén mű-

ködő 11 kórházban és 3 szociális intézményben 13 

klinikai lelkigondozóval, valamint önkéntes beteg-

látogatók segítségével áll a közel 10.000 beteg szolgálatában. A Váci Egy-

házmegye Kórházlelkészi és Lelkigondozói tevékenységét a Magyar Katoli-

kus Püspöki Konferencia egyik ún. "ad limina" látogatása, azaz a főpásztorok 

vatikáni testületi beszámolója alkalmából XVI. Benedek pápa is elismerő sza-

vakkal illette. 2004 és 2022 között Dr. Faragó Artúr atya vezette a szolgálatot. 

2022. augusztusában Marton Zsolt megyéspüspök Torma Joel atyát nevezte ki 

a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálat vezetőjévé. 

„Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, anélkül a csepp nélkül azonban 

sekélyebb volna a tenger” – Teréz anya gondolatát Torma Joel atya gyermek-

korától mélyen magáévá tette, fél éve pedig a Váci Egyházmegye Kórházlel-

készi Szolgálatának vezetőjeként komolyan a gyakorlatba is ültetheti. Joel 

atyát vezetői feladatáról, a klinikai lelkigondozók meghatározó szerepéről, a 

bevezetett és tervezett változtatásokról kérdeztük a betegek világnapja kap-

csán, de a szolgálathoz fűződő személyes érintettségéről is örömmel mesélt. 

A teljes interjút olvashatják honlapunkon: szenharomsagtemplom.hu 
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NAGYBÖJT 
 

 

Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt. 

 

 

 A nagyböjti keresztúti ájtatosságokat péntekenként 17 órától imádkoz-

zuk együtt, alkalmanként más és más csoport szolgálatával. 

 A gyermekek nagyböjti lelkinapja március 11-én, szombaton lesz. 

 A húsvéti ünnep előtti templomtakarítást március 18-án, szombaton 

tartjuk, melyre a lyukóbányai közösség részéről is jönnek segíteni Isten kü-

lönleges nagyböjti ajándékaként mindannyiunk számára.  

 Március 25-én, szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 

egész napos szentségimádást tartunk templomunkban, amelyre reggel 6 és 18 

óra között kerül sor. A szentségimádásra szeretettel hívjuk a premontrei, a má-

riabesnyői és a görögkatolikus közösséget is. 

 Egyházközségi nagyböjti lelkinapunkat április 1-én, szombaton tart-

juk.  

 A fiatalok keresztútja április 7-én, nagypénteken este, éjszaka lesz. 

 Szigorú böjti nap van hamvazószerdán, február 22-én és nagypén-

teken, április 7-én. 

E napon a hústilalom mellett háromszor szabad étkezni és csak egyszer jól-

lakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki a 18. 

életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. A hústilalom vonatko-

zik mindazokra, akik a 14. életévüket már betöltötték.  

Legyen azonban gondunk arra is, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanít-

suk azokat, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra. 

Egyházunk előírásainak megtartása mellett egyéni vállalásainkat is Urunknak 

ajánljuk.  

A nagyböjt legyen elsősorban a szavak böjtje. Kóstolgassuk, csipegessünk be-

lőle mindennap, hétvégén és nagyböjt péntekjein pedig evőkanállal is ehetünk 

belőle. Nem visszaszólni, amikor pedig igazam van. Megdicsérni minden jót 

és szépet, de a rosszat nem szóvá tenni. Nem morogni. Nem szükséges, hogy 

az enyém legyen az utolsó szó. Kerülni a hangoskodást és a nyegle beszédet. 

Ilyen apró falatonként ízlelgetve vár bennünket a három szent nap, különösen 

a nagyszombat, amikor a csend áll őrt fülünk és szánk előtt, s a nagyböjt va-
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sárnapjai is strázsaként vigyázva őrzik szívünk csendjét. A csend mint a 

Szentlélek szimfóniája szólal meg és készíti elő a húsvéti alleluja dallamát. 

forrás: magyarkurir.hu 

 

A teremtett világ, a természet, a talaj, a levegő, a víz tisztaságának fokozott, 

tudatos védelme is jó vállalás lehet.  

„Ha az ember nem él békében Istennel, akkor a föld sem él békében. A vallá-

sos emberek átérzik a föld »szenvedését«, amikor az ember nem Isten tervei 

szerint használja, hanem csak az önzés, és a soha ki nem elégíthető birtoklás-

vágy vezérli. Ez az önzés és vágy előbb és jobban megfertőzi a földet bármi 

más szennyeződésnél, ami csak ennek a következménye. […] Ha fölfedezzük, 

hogy a teremtett világ egy szerető Atya ajándéka, akkor sokkal könnyebb lesz 

harmonikus kapcsolatot építeni a természettel. És ha azt is fölfedezzük, hogy 

ez az ajándék az emberiség nagy családja minden tagjának szól, és nem csak 

néhányaknak, akkor nagyobb figyelemmel és tisztelettel leszünk aziránt, ami 

az egész jelen és jövő emberiségének tulajdona.” (Chiara Lubich) 

 

 

Részletek Ferenc pápa 2023-as nagyböjti üzenetéből 

„A nagyböjt idején arra kapunk meghívást, hogy Jézussal együtt „felmenjünk 

egy magas hegyre”, hogy Isten szent népével együtt az önmegtagadás külön-

leges élményét éljük át.”  

„Két „ösvényt” szeretnék javasolni, hogy Jézussal együtt felmenjünk a hegyre, 

és vele együtt elérjük a célt. 

Az első ösvény azzal a meghívással van összefüggésben, amelyet az Atyaisten 

a Tábor hegyén a tanítványokhoz intéz, amikor ők a színében elváltozott Jé-

zusra tekintenek. A felhőből szóló hang ezt mondja: „Őt hallgassátok.” (Mt 

17,5) 

Az első teendő tehát teljesen világos: Jézusra hallgassatok. 

A nagyböjt annyiban lesz a kegyelem időszaka, amennyiben hallgatunk arra, 

aki szól hozzánk. És miként szól hozzánk? Mindenekelőtt Isten szava által, 

amelyet az Egyház a liturgiában nekünk ajándékoz: ne engedjük, hogy süket 

fülekre találjon; ha nem is tudunk mindig részt venni a szentmisén, olvassuk el 

nap mint nap a bibliai olvasmányokat, akár az internet segítségével. A Szent-

íráson túl az Úr testvéreinken keresztül is szól hozzánk, különösen is a segít-

ségre szorulók arca és történetei által.” 
forrás: magyarkurir.hu 
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Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Március 25-én a megtestesülést, Jézus foganta-

tását (Conceptio Domini,Conceptio Christi) ün-

nepeljük. A főünnep hivatalos neve: Urunk szü-

letésének hírüladása. 692-ben említik először, 

amikor a trullai zsinat helyesnek ítélte nagy-

böjtben történő ünneplését – valószínűleg ekkor 

már hosszú ideje a jeles napok sorába tartozott. 

„Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál, Ki 

mindenkor szépen úgy virágoztál, Hogy szűz 

lévén meggyümölcsöztél, Imádd Jézust értünk, 

akit te szültél! Szép liliomszál, szűzek virága, Könyörögj érettünk, Istennek 

anyja! Ó, mely ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója!” (erdélyi Mária-

ének) 

Szent Ágoston már a IV-V. század fordulóján figyelmeztet arra, hogy március 

25-ét már régóta az Úr fogantatása és halála napjának tekintik. Egy ősi egyhá-

zi hagyomány szerint az Úr Jézus kereken harminc évig volt a földön, s 

ugyanazon a napon fogantatott, mint amikor teremtette az embert és meghalt. 

Persze március 25. inkább csak egy idealizált dátum volt, amely majdnem 

megfelelt a tavaszi napéjegyenlőségnek. Az ünnep alapjául szolgáló eseményt 

Szent Lukács evangéliumából olvashatjuk, az első fejezet közepén (1,26-38). 

Amikor Gábriel arkangyal azzal a köszöntéssel érkezett, hogy „íme, méhed-

ben fogansz, és fiút szülsz, akit majd Jézusnak hívsz”, ezzel Izaiás prófétának 

az Acház királyhoz intézett jövendölésére is hivatkozik: „Az Úr maga ad majd 

nektek jelet. Íme, a szűz fogant, fiút fog szülni, s nevét Immanuelnek hívja 

(Velünk az Isten)” (Iz.7,14). Az ősi jámbor hagyomány szerint, amikor a fő-

angyal fölkereste az Istenszülőt, Mária éppen ezt a jövendölést olvasgatta. Az 

ünnep titka az, hogy a názáreti Szűz annak a Messiás királynak szülőanyja 

lesz, aki kézbe veszi az emberiség sorsának irányítását. S a Szűz válasza után 

férfi közreműködése nélkül világra jön az Isten. 

 

A Rózsafüzér Társulat imaszándéka február hónapra 

1. Evangelizációs: 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! 

2. Egyházközségünk imaszándékai (Fiatal házasok): 
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Imádkozzunk: 

- gyermekáldásért az arra váróknak; 

- gyermeket várókért, hogy egészségesen fejlődjenek a magzatok és áldott 

szülése legyen az anyáknak; 

- dackorszakos gyermekekért és szüleikért, hogy türelemmel viseljék el egy-

mást; 

- gyógyulásokért; 

- egészséges gyermekekért; 

- fiatalok pár- és hivatásválasztásáért; 

- nehéz családi konfliktusok megoldásáért; 

- békéért; 

- egy kolesztázissal küzdő kismama babájának egészségéért, valamint időben 

és nyugalomban születéséért. 

3. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért a Váci Egyházmegyében. 

 

A Rózsafüzér Társulat imaszándéka március hónapra 

1. Evangelizációs: A bántalmazás áldozataiért 

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérel-

mek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdal-

mukra és szenvedésükre! 

2. Egyházközségünk imaszándékai (Szeretetláng imacsoport): 

Imádkozzunk: 

- a Szűzanya Szeretetlángjának kiáradásáért, hogy imáink által lobbantsa láng-

ra a szeretet tüzét az egész világon; 

- a családok testi-lelki gyógyulásáért; 

- a világ békéjéért; 

- a földrengés sújtotta áldozatokért és hozzátartozóikért; 

- az Istent kereső emberek a Szűzanya közbenjárására rátaláljanak az igaz és 

helyes útra; 

-a végső kétségbeesésben és a súlyos depresszióban szenvedők találjanak re-

ményt és kapaszkodót Jézus irgalmas szeretetében; 

3. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért a Váci Egyházmegyében. 
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A Kána hét az egyik legszebb ajándék, 

amit egy pár önmagának és családjának 

adhat. A párok időt szánhatnak egymás-

ra, kettesben lehetnek, ami fontos alapja 

a házasságnak. A helyszín különleges, a 

program egyszerre pihentető és dinami-

kus. Választható workshop-ok, sportolási lehetőség és rengeteg páros idő vár 

Rátok. 

Programjaikra minden párt várnak, nem feltétel az egyházi vagy polgári há-

zasság. 

A Kána hétre párokat gyermekeikkel 

együtt hívják, a gyermekek program-

járól korosztályok szerint gondoskod-

nak tapasztalt segítők. Számukra is 

felejthetetlen lesz ez a hét.” 

Ezt az egyhetes kapcsolat-megerősítő 

nyári tábort szeretnénk figyelmetekbe 

ajánlani.  

Mi gyakran érezzük, hogy – még a 

nagyszülők rendszeres segítsége mel-

lett is – jóval kevesebb időnk jut Is-

tenre és egymásra, mint szeretnénk. A tavalyi bodrogolaszi Kána hét nekünk 

azért adott sokat, mert 

- remek volt a gyermekfelügyelet: a gyerekeinkkel való foglalkozás terhét az 

életkorukhoz és az éppen aktuális helyzethez maximálisan igazodva vették le a 

vállunkról; 

- így valóban jutott időnk Istenre és egymásra úgy, hogy közben nem kellett 

„rossz szülőnek” éreznünk magunkat; 

- Gödöllőn egy nagyon nyitott és befogadó református és egy hasonlóan nyi-

tott és befogadó katolikus gyülekezethez tartozunk. Ebben az ökumenikus tá-

borban a két felekezet közötti különbségek eltörpültek, mivel a kapcsolatok 

voltak a fókuszban. Mindketten maximálisan otthon éreztük magunkat; 

- a tábor programja nagyszerűen van felépítve, a különböző témák egyre mé-

lyebbre vezetnek; 

- hitelesek, nagyon őszinték voltak a tanúságtételek: abszolút bennünket érintő 

témákról beszélgethettünk kettesben, kiscsoportban; 

- nagyon színvonalas volt a zenei szolgálat (dicsőítés). 

 

Információ a táborról: 

Időpont: 2023. július 2-8. 

Helyszín: a Chemin Neuf lelkigyakorlatos háza, 3943 Bodrogolaszi, Kastély 

utca 1. 
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A jelentkezés határideje február vége, vagy a szabad férőhelyek erejéig. 

Bővebb információt a főszervezőktől: Sóskuti-Varga Gergőtől és Luce-től 

kérhettek a 06 30 933 1005-ös vagy a 06 30 724 2448-as  telefonszámon vagy 

e-mail-ben a kana.magyarorszag@chemin-neuf.org címen. Ha valaki ennél 

többre is kíváncsi vagy kérdés merül fel benne szívesen válaszolunk mi is! 

Vica(06208231732) és  

Máté(06205259163) 

 

KARITÁSZ 
Kedves Testvérek! 

Karitász Csoportunk gyűjtést szervez az országosan folyó „nemluxustáska” 

kampány gödöllői hivatalos partnereként. 

Célunk: egy táskányi gondoskodást ajándékozni rászoruló gödöllői hölgyeknek. 

Amit gyűjtünk: női tisztálkodási termékeket jó állapotú női táskában 

A táskáról:  A táska lehet használt, de mindenképpen jó állapotú, tökéletesen 

működő legyen. Ne legyen rajta szakadás, folt. Cipzárja, gombja, patentja működ-

jön. 

Amit a táskába tehetsz: 

női higiéniai és intim termékeket 

Ø  egészségügyi szárnyas betétek 

Ø  szappan, tusfürdő 

Ø  sampon (hajbalzsam) 

Ø  testápoló, kézkrém 

Ø  maszk (akár mosható, akár egyszerhasználatos) 

Ø  kézfertőtlenítő 

Ø  fogkefe, fogkrém 

Ø  dezodor 

FONTOS! Minden termék legyen új és bontatlan. 

Elsősorban összekészített táskákat várunk, azonban, ha csak táskát, vagy csak vala-

milyen terméket tudsz vagy szeretnél felajánlani, hozd bátran, összesítjük majd! 

Részleteket, képeket találsz a kampány hivatalos oldalán: https://nemluxustaska.hu/ 

A gyűjtés ideje:  

2023. február 18. – 2023. március 11. között 

A gyűjtés helye: 

- Adománypont: 2100 Gödöllő, Palotakert 4. szerdán 10-14 között 

vagy Karitász csoportunk tagjainál az alábbiak szerint: 

- Táncsics Mihály út 46. (Tőzsér Petra): kapun lévő kis kampóra lehet felakasztani 

- Százszorszép u. 38. (Zábrádi-Kurucz Judit): kapuajtóra lehet felakasztani 

- Honvéd u. 6. (Karkus Anna): kapuajtóra lehet felakasztani 
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Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal: 

tozser.petra@gmail.com, karkusannalidia@gmail.com  

Karitász csoportunk támogatásával újra megnyitott a palotakerti Adomány-

pont (korábbi Adománybolt), melyet szeretettel ajánljuk figyelmetekbe. Itt ismét 

lehetőség van feleslegesség vált, használt, de jó állapotú (nem szakadt, nem foltos) 

ruhákat adományozni. A kapott ruhákat szegény körülmények között élő, elsősor-

ban gödöllői rászorulók között osztjuk szét, egész évben folyamatosan. 

A ruhán túlmenően bármilyen, a háztartásban használatos dolgot szintén szeretettel 

várunk (pl. könyv, táska, játék, cipő, konyhai felszerelés). 

Az Adománypont címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 4. (mellékletben a helyiség fotó-

ja). 

Ha ruhát vinnétek, Szőke Andreát keressétek az alábbi telefonszámon: 06-20-495-

2247. 

Azokat a testvéreinket, akik szívesen adományoznának, de gondot jelent számukra a 

szállítás, őket segíteni tudjuk ebben. 

Karitász csoportunk nevében hálásan köszönjük, ha lehetőségetek van ilyen formá-

ban segíteni a rászorulókat! 

Szeretettel: Anna és Dani 
 

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 

mailto:karkusannalidia@gmail.com
http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
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OLVASÓLÁMPA 

 

Isten tekintetét keressük 

 

„A mai nappal (február 22-e, Hamvazószerda) ismét ránk 

köszönt az alkalmas, szent idő, amely arra hivatott, hogy tes-

tünket-lelkünket az élő Isten szolgálatába fogja, az Ő akara-

tának megismerésére és teljesítésére hangolja. A keresztény 

lét koncentrátuma ez a negyven nap: a megújulásra való fel-

hívástól a Krisztussal együtt vállalt szenvedésen át a feltámadásig magába sű-

ríti a Krisztus-követés valamennyi fázisát. 

 Az első lépés, hogy a világból érkező, olykor egészen vakító reflektor-

fények helyett Isten tekintetét keressük, aki a rejtekben is lát. Kicsiny, nem 

látványos, de konkrét és magunkon mindennap számon kérhető vállalásokat 

tegyünk, figyelembe véve, hogy testi-lelki adottságaink, körülményeink foly-

tán mások a lehetőségeink, és persze a teherbíró képességünk sem egyforma. 

A keresztény böjt nem testünk büntetése, sanyargatása, 

hanem szellemi-lelki  Istenhez fordulásunk fizikai vetüle-

te. Testünk a böjtöléssel vesz részt az Istenre figyelésben, 

és ez visszahat lelkünkre: érzékenyebbé tesz az Istentől 

érkező apró jelekre, indításokra. Az imádság, a böjt és 

irgalmasság egymásból fakadjon, ne puszta külsőség, 

erőpróba, izzadságszagú erőlködés legyen, hanem újfajta, 

bensőséges találkozás Istennel és testvéreinkkel. 

 Urunk Jézus, ha komolyan vesszük az intő szót, hogy porból lettünk, s a 

porba térünk vissza, bizony egy kicsit megrendülünk. Nem könnyű szembe-

sülnünk azzal, hogy terveinkről, álmainkról, mindarról, amiért napról napra 

fáradozunk, kimondatik, hogy velünk együtt az enyészetté lesz. Add, hogy az 

előttünk álló negyven napban megtanuljunk leszámolni illúzióinkkal és légvá-

rainkkal, s elfogadjuk, hogy nem is kell másnak lennünk, mint pornak: Isten 

kezében, az Ő leheletével ez a por megtelik élettel, és abba a dicsőségbe emel-

tetik, amely a Te osztályrészed az Atya jobbján.” 

 

(Részlet Barsi Balázs: Itt az alkalmas, szent idő című könyvéből.) 

F. I. 
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 HÍREK, HIRDETÉSEK 

Egyházközségünk családjai advent utolsó hetében 

minden este más családnál imádkozták a „Szállást ke-

res a szent család” imádságot. Minden este jó hangu-

latban és Istenre figyelve igyekeztünk szállást adni a 

szent családnak a szívünkben is.  

 

December 24-én az éjféli mise előtt a templomba ér-

kezők verses-zenés áhítatot hallhattak. Köszönjük a 

fiatalok szolgálatát! A kép a próbán készült.  

 

 

 

Január 1-jén hagyományteremtő szándékkal rendez-

tük meg az 1. SZICSOP-ot (Szentháromság Plébá-

nia Ifjúsági Csocsó- és Pingpongbajnokság). 

Közel 25 résztvevő jött el a versenyre, akik csocsó-

ban két fős csapatokban, pingpongban pedig egyé-

nileg mérhették össze tudásukat. Jövőre folytatjuk, 

addig mindenki gyakoroljon! 

 

 

Január 7-én, szombaton 14 órától ismét társasoztunk. 

Jó hangulatban töltöttük együtt a délutánt a közösségi 

házba! 

 

 

 

Február 19-én a vasárnap esti szentmiséhez 

kapcsolódóan a Gödöllői Városi Vegyes-

kar hálaadó, dicsőítő egyházzenei áhítatot 

tartott „Áldjuk Isten nagy kegyelmét.” 

címmel. A műsoron zsoltárok, himnuszok, 

motetták hangzottak el a reneszánszkortól 

napjainkig. Részleteket hallhattunk J. 

Haydn és Ariel Raminez miséiből. Közreműködött Balogh Myrtill, Benséné 

Heim Carmen, Nagy Bertalan – ének, Papp Gyula – orgona, zongora. Vezé-

nyelt: Pechan Kornél. Köszönjük a lelki elmélyülés lehetőségét! 

 

 Dicsőítő szentségimádást tartottak az Öröm Olaja csoport szervezésében 

február 18-án 16 órától.  
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 A Szerzetes Elöljárók Konferenciája szervezésében - a tavalyi évi sikerek 

után - idén is indul a zarándoktábor 12-18 éveseknek. Bacsi-Nagy Gergely és egy 

esztergomi kispap testvérünk vezetésével július 15-21. között Tihany-

Pannonhalma távon fognak zarándokolni a fiatalokkal. A tábor díja teljes ellátás-

sal, csomagszállítással, fedett szállással 43.000 Ft. Jelentkezni a hirdetőtáblán talál-

ható plakáton lévő elérhetőségeken lehet. 

 Az idei évben a családtábort 2023. augusztus 3-7-ig rendezzük meg, az 

immár megszokott helyszínen Balatonföldváron a Park Hotelben. Végleges árat 

február vége, március eleje felé ígértek, így a konkrét részleteket utána tudjuk meg-

írni. 

 Ifjúsági Világtalálkozó lesz idén nyáron Lisszabonban. Az egyházmegye 

közös utazást szervez az alkalomra. Aki szeretne menni, a részletekért keresse Pici 

atyát! 

Evangélium-szöszölő    

Minden hónap 1. és 3. vasárnapján a 10.30 órai szentmise alatt  

várjuk a gyerekeket szeretettel!  

Szilasi Ági, Bischof Vera  

Monori Jutka, Sarankó Emőke 
 

Gyerekmise 

Plébániánkon immár egy éve gyermekmisévé alakult a vasárnapi 10:30 órai 

szentmise, hogy a legfiatalabbak is kapjanak táplálékot hitük növekedéséhez.  
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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. 

 

 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! 

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 közöt-

tük” (Mt 18,19-20) 

 Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre! 

Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik 

a szentségeket. Jelezzük a sekrestyében!  

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

misére. Ilyenkor számukra is érthetőbb prédikációval készülünk. 

 Szerdánként az esti szentmise előtt együtt imádkozzuk a rózsafüzért.  

 Imaiskola: szombat esténként a szentmise után Lajos Atya szemlélődő 

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

gyakorlatok során szerzett tapasztalataikat is megbeszélik, a szemlélődő gya-

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

vid megosztással zárják az alkalmakat. 

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

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

kedés után mindenki csendben imádkozik, majd lehetőség van megosztásra is; 
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van néhány állandó résztvevő, mellettük rendszeresen egy-egy újabb testvér is 

csatlakozik.  

 Szeretettel hívjuk nyugdíjas korú testvéreinket csütörtökönként 

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

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

osztani örömeinket és bánatainkat, reményeinket és aggodalmainkat, gondola-

tainkat mulandó életünkről és az örökkévalóságról. A közös együttlétet rövid 

imával zárjuk. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

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

tunk. 

SZOLGÁLAT A SZENTMISÉKEN 

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, 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 

csütörtök       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 

2023. nagyböjt 
 http://szentharomsagtemplom.hu      fenyesforras@gmail.com 

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

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

