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NAGYBOLDOGASSZONY
Augusztus 15-én Mária, Jézus Anyja mennybevételét ünnepli a
katolikus egyház. A magyar hagyomány és nyelv a „Boldogasszony”
nevet
adta
Szűz
Máriának:
Gyümölcsoltó
Boldogasszony,
Nagyboldogasszony, Kisboldogasszony címekkel jelzi a liturgia a
Boldogságos Szűz ünnepeit. „Boldog vagy, mert hitted, hogy
beteljesednek az Úr szavai!”.- Erzsébet így köszöntötte Máriát, amikor
Jézus születésének hírüladása után meglátogatta rokonát, a Keresztelő
anyját. Mária elsősorban azért boldog, mert hitt.
Ezt később Jézus is
megerősíti,
amikor
egyik hallgatója azért
dicséri Jézus Anyját,
mivel méhében hordozta
és tejével táplálta.
Erre Jézus kijelentette,
hogy még boldogabb
az, aki Isten Igéjét
meghallja és hittel
szívébe fogadja. Ahogy
az
egyházatyák
magyarázzák
Lukács
evangéliumát: Mária is
az angyali üdvözletkor
előbb szívébe és csak
utána fogadta méhébe
az Igét.
Ez
a
misztérium
vigasztaló
nekünk,
mai hívőknek: még a
Jézussal
vérrokonságnál
is
fontosabb
az
Üdvözítőbe vetett hit,
Isten
Szavának
befogadása és Isten ránk vonatkozó akaratának teljesítése. A
Boldogságos Szűz mindvégig hitt és teljesítette az atya rá vonatkozó
akaratát, táplálta, nevelte, majd követte isteni Fiát egészen a
keresztig. Követte Jézust a szenvedésben, ezért követhette a
feltámadásban is, amikor felvétetett a mennyei dicsőségbe.
A magyarok számára Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódik
augusztus 20-a, Szent István király ünnepe. A kommunista időkben
átkeresztelték: a kenyér ünnepe, illetve az Alkotmány ünnepe lett,
Szent István pedig I. István. Sok mindent „átkeresztelt” akkor a
pártdiktatúra. Nemcsak Szent István alakját, hanem az egész magyar
történelmet átírták, meghamisították. E hamisítás nyomai még a mai
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napig fellelhetők bizonyos tankönyvekben, pl., amikor 1956 dicsőséges
szabadságharcának történetét ismertetik. Volt idő, amikor a magyar
Himnusz – nemzeti imánk helyett is másikat akartak íratni, hogy Isten
nevét ne énekeljük többé.
A Nagylegendán alapuló hagyomány szerint Szent István király 1038ban, Nagyboldogasszony ünnepén, halála napján „az Ég királynőjének”
oltalmába ajánlotta az országot. (István király korábban imádkozott
azért, hogy Mária mennybevételének napján haljon meg, és ez az öröm
megadatott neki.)
II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatása alkalmával, aug.
20-án a Hősök terén mondott beszédében így figyelmeztette az ország
népét: „Szent István felismerte, hogy a kereszténység felvétele az igazi
útja a túlélésnek, és annak, hogy a különféle törzsekből egy nemzetet
alkosson. A valódi emberi kultúra számára ugyanis csak a keresztény
értékek tudnak szilárd alapot teremteni. Magyarország most pluralista
állammá vált, amelyben az egyes állampolgárok és csoportok eltérő
értékrendszerekhez csatlakoznak.
De a történelem arra tanít, hogy a modern emberiség életébe olyan
alapvető értékek épültek be, mint a személy méltósága, a szolidaritás,
a szabadság és a béke. Az Egyház veletek van, hogy folytassa Isten
országának hirdetését, és bizonyítsa, hogy ez az Ország az emberi
méltóság alapja és az a transzcendens távlat, amelyben minden emberi
érték elnyeri teljes értelmét.” Később még II. János Pál pápa kiemelte
azt is, hogy Szent István beillesztette Magyarországot az európai
nemzetek közösségébe, majd szó szerint ezt mondta a magyaroknak:
„Ti Európa közepén éltek, különböző népektől és nemzetektől
körülvéve. Csak akkor lesz boldog és biztonságos a házatok, ha
nagylelkűen a „közös európai ház” építésén fáradoztok, a nyitottság, a
szolidaritás és az együttműködés szellemében.”
P. Szabó Ferenc elmélkedése, elhangzott a Vatikáni Rádióban 2008.
augusztus 15.-én.

„ÉN EHHEZ MÁR KEVÉS VAGYOK.”
Négy hittanos tábor van a hátam mögött, ebből kettő a jelenlegi
Ifjúsági Közösséghez kapcsolódik. Arra azonban nem számítottam,
hogy az idei, andocsi tábor kemény leckéket tartogat a számomra,
leginkább azért, mert nagyon sokszor én magam akarom kitalálni,
hogyan és milyen körülmények között akarok másoknak adni.
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Az első pofon az volt számomra, hogy az egyik közösségi tag, Szabó
József (akivel szívesen aludtam volna egy szobában, hiszen többet
beszélgetek vele, mint a legtöbb „ifissel”) közvetlenül a tábor előtt
lebetegedett és nem tudott eljönni, az ő hiánya pedig eleinte erősen
érződött bennem, ahogy a többi emberben is. Nem mindenki felé
nyitok egyformán, pedig az igazi szeretet igen sokszor a személyes
beszélgetések (azaz a kommunikáció) során szerzett információk
alapján történik. Eljött azonban egy új fiú, Varga Gábor, aki
„ismeretlenként” vágyott arra, hogy be tudjon illeszkedni (ez a jelek
szerint többé-kevésbé sikerült is neki).
Az odajutás sem volt
egyszerű:
odafele
eltévedtünk, köszönhetően
például annak, hogy egy, a
térképen járható útnak
feltüntetett
szakasz
kerítéssel el volt zárva a
forgalom elől. Maradt a
hosszabb kerülőút. Ehhez
még hozzájön az is, hogy
rossz helyen hajtottunk le
az autópályáról. A másik
kocsival utazók (amelyben
nem én ültem), jóval
hamarabb odaérkeztek, mint mi.
A táborban, pestiesen szólva, nagyon „rákészültem” arra, hogy adni
fogok, de valójában a fentiek alapján inkább kapni akartam, mint adni.
Eleinte a barátnőmmel is szívesebben voltam együtt, mint a többiekkel,
ami őt akadályozta abban, hogy a képességeit kamatoztatni tudja a
többi táborozó javára (az őrangyalkázások során kétszer is őt húztam,
ennek ellenére nem tudtam igazán jól élni a lehetőséggel).
A július 12-e és 18-a közötti közös együttlét témája a papság volt
(ezen belül néhány szentről is szó esett).
Még az első nap (júl. 12-én), késő este egy nagy pofon ébresztett rá
arra, hogy az andocsi tábor az előző hárommal ellentétben számomra
elsősorban nem a viszonylagos „lelki jólétről” fog szólni, hanem azokról
a lelki sebekről, valamint az ezekkel kapcsolatos félelmekről, amelyek a
rossz kezeléstől, ill. a lezárás hiánya miatt sokszor több éve (esetleg
egy-másfél évtizede) bennem vannak, és amikor olyan körülmények
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adódnak, újra és újra felszakadnak. Azon a hétfői napon egy olyan
szörnyű és fájdalmas dolog szakadt ki belőlem a kedvesemmel való
beszélgetéskor, amit legszívesebben el sem mondtam volna neki, a
Szentlélek sugallatára azonban szembenéztem a legsúlyosabb lelki
sebemmel (vagyis ami a legjobban fáj nekem). Már aznap tudtam,
hogy a tábort a továbbiakban a sebeim kezelésére fogom felhasználni
és ennek a lánynak fogok ezekről beszélni a gyógyulás
meggyorsításának érdekében. Azt hittem, az egész tábor során
képtelen leszek e fájdalmak miatt boldogan adni…
A közös szentségimádások. ill. hangos imádságok során általában a
rendre felszakadó sebeimmel kapcsolatban beszéltem nyilvános
körülmények között Jézusnak.
Aztán 17-én, szombat délután az igali strandon a kedvesem azt
mondta nekem (és ez is a Szentlélek műve volt): „megteltem”, ill. hogy
„ én ehhez már kevés vagyok”. Öt éjszakának a jó részét ugyanis ez a
téma töltötte ki, két ízben Balázs atya is jelen volt, amikor a fájdalmak,
ill. félelmek érintőlegesen szóba kerültek (őt én akartam bevonni, mert
egy papnak jóval nagyobb rálátása van bizonyos dolgokra).
A
mellbevágó mondatok tartalma egyértelmű jel volt arra, hogy
másokban is meg kell bíznom (és itt a sebeimről való beszélgetésre
gondolok), ha nem akarok lelkileg belerokkanni abba, hogyha Isten
esetleg mást szán az én házastársamnak (nem beszélve arról, hogy
„több szem többet lát”), annál is inkább, mert egy ember csak egy
bizonyos határig lehet „lelki szemetesláda”. Ráadásul időt kell hagyni a
„kiürülésre” is. Egyúttal azonban jó hír is volt a számomra: „Eddig a
sebeiddel foglalkoztál, most azonban itt az idő, hogy az eredeti
szándékodnak megfelelően másokkal is törődj.” Még szombaton
sikerült is hosszasan elbeszélgetni két másik emberrel, ráadásul pont
azzal a kettővel, akik éppen aznap este mentek haza a táborból
(közülük az egyiket sikerült igen komoly segítségben részesítenem).
Másnap, 18-án úgy mentem haza, hogy átütő erejű sikerélményem is
volt a szeretet terén.
És ha már a párkapcsolatot említettem, nemcsak ezen a téren kell még
sokat fejlődnöm, hanem a férfiaknál elengedhetetlen irányítás terén is
(és ne hagyjam, hogy mások irányítsanak engem), beleértve mind a
lelki, mind az anyagi részt is (utóbbi a saját lábamon való megállást
jelenti). Helyre kell állítanom az önbecsülésemet is, amit az évek során
fokozatosan elveszítettem (ha egyáltalán volt) és ami csak az utóbbi
évben kezdett nagyon lassan újra kialakulni.
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Utólag azonban nagyon erősen érzem, mégis jó lépés volt, hogy a
tábort elsősorban a saját gyógyulásomra használtam fel (legbelül
tudtam, hogy erre volt akkor a legnagyobb szükségem), és ez még
akkor is így van, ha az a két szombati beszélgetés nem lett volna.
Andocson két életre szóló tanulság kristályosodott ki előttem: az első
az, hogy bármilyen seb rendre felszakad és mérgezi a lelket (akár egy
egész életen át), mindaddig, míg nem hagyjuk, hogy a Szentlélek
begyógyítsa (vagyis nem nézünk szembe a fájdalommal, nem nevezzük
a nevén, és nem teszünk lépéseket a sebet kiváltó okok
megszüntetésének érdekében). A másik tanulság pedig az, hogy
függetleníteni kell magunkat a körülményektől és igyekeznünk kell
mindenre nyitottnak lenni (ezek hiányában szabad és önzetlen szeretet
helyett inkább csalódottság és keserűség lesz bennünk).
Petneházy András

NYÁRI JÁTÉK
Júliusban Kovács Misi kezdeményezésére és vezetésével új játékokat
tanulhattak gyermekeink. A legnépszerűbb újdonság az érintős rögbi
volt, amelynek szabályait most közreadjuk, hogy ne vesszen a feledés
homályába és más gyerekcsoportban is játszhassátok.
Kispályás érintős rögbi
Kicsit egyszerűbb nyitási szabállyal annál, amivel játszottuk, kevés
embernél úgyis csak ez működik☺.
♦ 3-6
fős
csapatok
játszhatják,
pálya
szélességétől
függ,
mert
a
csapatok
általában egy vonalban állnak fel.
♦ A rögbi területszerző játék, azt a területet
szerzi meg egy csapat, amennyivel a labdát
előre tudják juttatni/vissza tudják szorítani.
Célnak az egész pálya megszerzését hívjuk,
azaz a labda lehelyezését az ellenfél
célvonalára, vagy a mögé, ez 1 pontot ér. Az
öncél nem ér pontot, csak egy szerelést.
Nyitás: a labdát tartó játékos szembe áll az
ellenfél alapvonalával, a labdát földre érinti,
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majd felveszi, őt hívjuk nyitónak, míg el nem passzolja a labdát. A
nyitó futhat, akár a célterületre is befuthat, de célt nem hordhat.
Eközben a védő csapat 3 méterre hátrál a labda vonalától, de
maximum a célvonalig. Aki még nem tette meg, lesen van (Rögbiben a
védő is lehet lesen).
♦ Szerelés: ha a védőjátékos megérinti a labdát tartót, vagy akár a
labdát (be lehet vezetni, hogy csak a két kezes érintés legyen
szerelés). Mindig az utolsó szerelés helyéről folytatódik a játék, vagy
ha célterületen belül volt, akkor az adott 3 méteresről úgy, hogy vagy
a szerelt, vagy ha labdaszerzést ért, akkor a szerelő játékos nyit.
♦ Labdát szerezni úgy lehet, hogy
ha a nyitót sikerül szerelni, vagy
ha 4-szer sikerül szerelni, vagy ha
szabálytalan a támadó csapat,
vagy
még
a
repülő
labda
elkapásával, ilyenkor egyből lehet
futni, nem kell nyitni. A labdát
csak dobni szabad, azt is csak
hátrafelé, előre jutni úgy lehet, ha
a labdás játékos fut.
♦ A labda vonala előtt levő
játékosok lesen vannak, nem lehet nekik passzolni, nem próbálhatnak
szerelni, nem akadályozhatják az ellenfél csapatot.
♦ Szabálytalan minden durvaság; a labda nyitáson, célon és öncélon
kívül a földre juttatása/ejtése; kilépés a pálya oldalvonalán;
reklamálás. Minősített esetben 2 perc kiállítás jár érte, ha célt
akadályoz meg, akkor pedig célt kell ítélni (büntetőcélnak hívjuk).
Ilyenkor az ellenfél vagy a szabálytalanság helyéről, vagy a labda
helyéről jön, amelyik kedvezőbb számukra, az nyit akivel
szabálytalankodtak, vagy ha ilyen nem volt, akkor akárki.
♦ A szerelések száma nullázódik, ha szabálytalanság történt, ha
labdaszerzés volt, vagy ha a labdába ért a védekező csapat.
♦ A meccs kezdetén és minden cél után középkezdés van.
Kovács Misi

7

Milyen gyümölcsei vannak a szentségimádásnak?

A szeretet oktalansága: A racionalitással szemben nálunk nem az
irracionalitás, nem az infantilizmus, hanem a szeretet oktalansága áll.
Ez ennek a szeretet-kapcsolatnak tudatos, szabad gyümölcse. Mit
jelent ez?
Isten szeretetét minden egyes emberben szemlélhetjük. Körülöttünk
minden Isten szeretetének kifejezésévé válik. Lehet, hogy mások ezért
megmosolyognak, kinevetnek, bolondnak néznek bennünket, de úgy
gondolom, csak irigységből, mert valójában ők is szeretnének ennyire
szabaddá, „bolonddá” válni.
Teréz Anya szerint a szentségimádásban felismerjük Jézus Krisztust, és
megszeretjük őt, hogy azután elmenve felismerjük és megszeressük az
úton fekvőben is jelenlévő Jézus Krisztust. „Éheztem és ennem
adtatok” - mondja Jézus. „Mikor láttunk téged éhezni?” A válasza:
„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”
„Ez az én testem” – érvényes az eukarisztiára is és az üldözött, éhező,
peremre jutott, szegény, beteg, kicsiny és megvetett embertársainkra
is. Az eukarisztiában megtört Krisztus és a megtört ember ugyanaz.
A kontempláció gyümölcseként szeretettel szemlélhetjük Istent még a
bűnösökben is.
Ezért nem balgaság, amikor Szent Ferenc leborul a démontól megszállt
testvér előtt, és imádja benne a Szentháromságot. A hetedik napon a
démon föladja és elmenekül.
Testvérek Krisztusban: A szentségimádás gyümölcseként nemcsak
magunkról ismerjük fel, hogy Isten szeretet-ajándékai vagyunk, hanem
az embertársainkról is kiderül, létük Isten szeretetének az ajándéka.
Többé már nem riválisaink, akikkel versenyeznünk kell, akiket
kényszeresen saját képünkre és hasonlatosságunkra akarunk formálni.
Végre testvérek lehetünk, akiket szerethetünk olyannak, amilyenek, és
befogadhatjuk őket a szívünkbe. Igazi párbeszéd indulhat el közöttünk
a változtatás kényszere nélkül.
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Közösség születik: Amikor elkezdünk „semmit tenni” a Szentháromság
jelenlétében, akkor egy élő, eleven szeretetközösségbe kapcsolódunk
be: az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközösségébe. Már négyen
vagyunk! És ez nagyon jó közösség, sokkal jobb, mint bármi más. Ahol
pedig ez a közösség elkezd élni, ott újabb közösségek születnek
anélkül, hogy különösebben meg kellene tervezni, anélkül, hogy
különösebben aggódni kellene.
Kezdd el…
Ha mindezek fontosak számodra, akkor ne várj senkire, kezdd el te
magad! Mindegy, hogy hogyan, de kezdd el! Ne hivatkozz arra, hogy
nálunk ez nem szokás, nálunk ezt nem csinálja senki. Ne várj a
közösség többi tagjára, a plébánosra, vagy bárki másra! Istennél nem
kell hivatkozni senkire. Te az Ő gyermeke vagy, állj a színe elé, kezdd
el te személyesen! Ez nagyon fontos. Kezdd el, és a többit bízd rá a
Jóistenre! Ő mindent ki fog bontani a te életedben, és a te
élethelyzetedben is. Ne titkold, amit csinálsz, elő kell állni vele, akár
alkalmas, akár alkalmatlan. A tartóra tett mécsesnek világítani, a
hegyre épült városnak látszani kell!
…és ne add fel!
Varga László atya könyve alapján

ZŐD
Üvegház 3.
A széndioxid kibocsátás csökkentéséért az energiafelhasználás
területén sokat tehetünk. A drága és lassú megoldások közé tartozik a
ház megfelelő szigetelése, a fűtésrendszer korszerűsítése, alternatív
energiaforrások bevetése: napkollektor, hőszivattyú... A fa tüzelésnek
azonban ne dőljünk be teljesen. Azt mondják, ez kisebb nettó
kibocsátású, mert a fa felveszi élete során azt a széndioxid
mennyiséget, ami égésekor felszabadul. Ez eddig igaz, de ha messziről
kell szállítani, akkor a teherautó által kibocsátott gázt már nem veszi
fel a növény, így mint előző hónapban az élelmiszernél, itt is a
közelben kitermelt fát kell előnyben részesíteni.
K.M.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Michael Hesemann német történész, nagy sikert
aratott ismeretterjesztő könyvek szerzője.
Ezúttal a közelmúltban megjelent „A názáreti
Jézus”
című
könyvét
ajánljuk
olvasóink
figyelmébe.
Hesemann ezúttal Jézus életútját követi nyomon, a
modern régészeti kutatások alapján. Bibliával a
kezében bejárja Betlehemet, Názáretet, Kafarnaumot
és Jeruzsálemet, s régészekkel konzultálva vizsgálja,
hogyan támasztják alá Jézus életének eseményeit a
ránk maradt tárgyi emlékek.
Michael Hesemann tényként állapítja meg: történelmi személyiségek
nyomot hagynak maguk után, s ez különösen igaz Jézus Krisztusra, aki
Isten Fiaként belépett a történelembe. „Jézus valóságos Isten és
valóságos ember, ahogyan azt a kalkedoni zsinat 451-ben
meghatározta” – írja a könyv szerzője. Hesemann meggyőződése, hogy
aki végigköveti azokat a nyomokat, amelyeket Jézus hátrahagyott, s
melyeket először csak az utóbbi években és évtizedekben tártak fel a
szentföldi régészek, abban többé nem maradhat kétség, hogy „Isten
itt,
Názáretben
lett
emberré
a
Szentlélek
természetfeletti
beárnyékolása által. A fény megjelent a sötétségben, de sokáig tartott,
míg a sötétség ezt fölfogta… A mi hitünk nem szép legendákon és
jámbor elképzeléseken nyugszik… Nem. A mi hitünk történeti
eseményeken nyugszik, melyeket szemtanúk hagyományoztak tovább
és krónikások jegyeztek föl. Hogy a híradásaik mennyire pontosak,
megmutatkozik, amikor az általuk megjelölt helyszíneket a régész
ásójával feltárjuk.”
Michael Hesemann bibliai és történeti ismeretanyaga lenyűgöző,
könyvét tudományos igényességgel írta meg, de szellemes,
olvasmányos stílusban, úgyhogy méltán számíthat nemcsak a témával
behatóan foglalkozók, de a nagyközönség kiemelt érdeklődésére is
(Szent István Társulat, 2010.).
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SZERETETSZOLGÁLAT
„Velem tettétek” Mt 25, 40
Az egyházközségi karitász csoport folyamatosan várja a hívek tárgyi
(bútor, ruha, könyv) és segítség jellegű (bevásárlás, beteg vagy
egyedülálló látogatása, favágás, stb.), felajánlását a rászorulóknak. A
felajánlásokat jelezni lehet a 30-4436639-es telefonszámon Kovács
Zsuzsánál.
Megújult egyházközségünk honlapja! Elérhető továbbra is a
www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu címen!
Megtalálhatók rajta:
♦ az aktuális hirdetések,
♦ információk,
♦ miserend,
♦ hittanórák rendje,
♦ Lélek a művészetben
(új rovat!)
♦ a Teremtő Lélek
♦ más
hasznos
weboldalak
elérhetősége,
többek
között
♦ a Családos közösség
új,
saját
honlapja
www.udvozlegy.hu
Május óta tart templomunk külső felújítása, ami a tető és a
homlokzat felújítását, illetve a falak szigetelését jelenti. A munkák
nagyrészt pályázati pénzből kerülnek finanszírozásra, de ehhez jelentős
önrészt is kell fizetnünk. A felújítást a Várhelyi Vilmos
Kiemelkedően Közhasznú Alapítványon keresztül továbbra is lehet
támogatni. Az alapítvány számlaszáma: 66000011-11024240. Kérjük
megjelölni, hogy a „templomfelújítás céljára”.
Az eddigi templomi gyűjtésekkel
nagylelkű segítőkészségét!

együtt

köszönjük

a

testvérek
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ESEMÉNYNAPTÁR
Augusztus 9-12.

felsős közösség tábora Szilvásváradon

Augusztus 10-13.

általános iskolás hittanos tábor Taron

Augusztus 15. 9:30 gyerekmise
Augusztus 20. 9.30 ünnepi mise (más mise aznap nem lesz)
Augusztus 29. 9.30 mise az augusztus hónapban megkereszteltekért
Szeptember 5. 18 óra

tanévkezdő Veni Sancte szentmise

Szeptember 10. 19 óra

az idén elsőáldozásra jelentkezők szüleinek
első találkozója a Szent Pió Otthonban

Szeptember 18.

bűnbánati liturgia

Előzetes tájékoztatásul hirdetjük az alábbiakat:
♦ hitoktatásra jelentkezni augusztus 15-étől lehet a sekrestyében
található jelentkezési lapokon (azokat is kérjük újra beíratni, akik
tavaly is jártak)
♦ elsőáldozási jelentkezési lapot a fenti szülői találkozón adunk, ezért
az érintett szülők megjelenésére feltétlenül számítunk
♦ az elsőáldozók plébániai órái szeptembertől szerdánként 17-18
óráig,
♦ a bérmálkozókéi pedig szintén szerdánként 19.30-21.00 óráig
lesznek megtartva
♦ az Ifjúsági Közösség találkozásait szeptember 3-ai kezdettel minden
pénteken 19.30-21.30-ig tartjuk.
Felkészítést
indítunk
felnőttek
számára
keresztségre,
elsőáldozásra, bérmálkozására, de azokat a felnőtteket is várjuk, aki
esetleg ezekben a szentségekben már részesültek, de szeretnék a
hitüket elmélyíteni, jobban megismerni. Ezzel kapcsolatban érdeklődni
lehet Zsolt atyánál szeptember 12-ig.
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SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN
Hétköznap ........................ ...18.30
Hétfő szentségimádás......... .…19.00
Csütörtök szentségimádás
19.00
Szombat ........................... ….08.00
Vasárnap .........08.00; 09.30; 18.00
Reggeli szentségimádás hétfőtől
csütörtökig 6.00; pénteken 5.00
órától, hétvégén 6.30-7.30-ig
(zsolozsma 6:30-tól)
Gyónási lehetőség minden mise előtti 15
percben, illetve előre megbeszélt
időpontban a plébánián is van gyóntatás.
Görög katolikus misék: minden
hónap 1., 3. és 5. vasárnapján 11.30

SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN
Szombat ........................... .…..18.00
Vasárnap .........……………………....11.00
SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON
Vasárnap…………………………….….…..9.30
SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN

KÖZÖSSÉGEINK
Ifjúsági közösség: péntek 19:30
Családos közösség: minden hónap
első szombat 17.30
Felnőtt közösség: minden szerda 19.00
Kalász közösség: minden hónap
második vasárnap délután
Szent Antal imaközösség: minden
hónap 13-án 17.30
Szent Anna Bibliakör: hétfő 10.00
Kórus: minden szerda 19 óra
Gitáros kórus: minden vasárnap 16.30
Karitász: minden hónap második
csütörtök 17.00
Útkeresők: minden kedd 19.00
Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán
19.00
Rózsafüzér társulatok: minden hónap
első vasárnapja
Missziós Imaközösség: minden hónap
első vasárnap 16.00
Életige kör minden hónap 1. csütörtök
19 óra
Baba-mama minden csütörtök 10-12-ig

Vasárnap .........……………….………11.00

HIVATALI ÜGYEK
Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 3 hónappal
szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni).
Bejelentkezés Lukács Péter állandó diakónusnál a 06-30-474-4549-es
telefonszámon.
Bejelentkezés az esküvőre minden év március 1-ig, Molnár Zsolt plébános
úrnál. Ha kérdése van, az 589-540-es vagy a 06-20-9104-509-es
telefonszámon lehet felvilágosítást kérni.
Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-tól 15
óráig.
Szent Pio Otthon könyvtárának nyitvatartása:
Minden hó első és második vasárnapján: 16.00-17.00-ig. Egyéb időpontban
előzetes megbeszélés szerint.
A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon vagy a
sekrestyében!
Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta.
A kiadványért felelős Molnár Zsolt plébános.
(e-mail: molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu)
Szerkesztőség: dr. Horváth György, Ferencz Zoltán
(e-mail: ferencz.zoltan@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu)
Az újság elolvasható a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu honlapon is.

