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TEMPLOMUNK VÉDŐSZENTJÉRŐL ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN
- Árpád-házi Szent Erzsébet 14. századi olasz nyelvű legendája A szentekről szóló írások a középkori irodalom egyik
legnépszerűbb műfaja volt. Nem csupán a kolostorokban
és vallási közösségekben olvasták, illetve olvasták fel
rendszeresen a különböző szentek életéről, csodáiról szóló
kegyes írásokat, hanem a világiak, s talán még inkább a
világi
nők
körében
is
közkedvelt
olvasmánynak
számítottak. A 12-13. század fordulójától kezdve, a
különböző vallási mozgalmak, és főleg a koldulórendek
(ferencesek, domonkosok) megjelenésével új típusú
vallási ideál terjedt el a keresztény Nyugaton, amely az
aktív, karitatív életmódot legalább olyan fontosnak
tartotta, mint a vallási elmélkedést.
A koldulórendi vallásosság igen sok követőre talált a
világi, laikus városlakók körében is, az ő számukra
szerveződött már a 13. században a ferences harmadrend
(a ferencesek női ága a klarissza rend már Ferenc életében megalakult
Assisi Szent Klára vezetésével).
Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231) Szent Ferenc fiatalabb kortársa
volt. Noha laikus volt, sőt családanya, már életében szentként
csodálták végtelenségig alázatos élete, a szegények és a betegek
odaadó támogatása miatt. Szent Ferenchez hasonlóan őt is néhány
évvel halála után, 1235-ban szentté avatta az Egyház. A 14. századtól
kezdve őt tartják a ferences harmadrend patrónájának.
Az árpád-házi szent asszony kultusza a 13. századtól kezdve szinte
egész Európában élénk volt. Nemzetközi ismertségét több ténynek
köszönhette: egyrészt magyar királylány, s mint ilyen első képviselője
volt a késő-középkori közép-európai szent királylányok hosszú sorának.
Másrészről, mivel Thüringiában élt, és több fontos uralkodóházzal állt
közelebbi-távolabbi
rokonságban,
közvetlen
politikai-dinasztikus
érdekek is fűződtek tiszteletének terjesztéséhez.
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A 14. századra kultusza nem csökkent, továbbra is egyike maradt a
legismertebb női szenteknek, azonban Nyugat-Európában, és főképpen
Itáliában új elemekkel gazdagodott, amelyek lassan háttérbe
szorították életének eredeti jellegzetességeit. A legismertebb ilyen új
kultuszelem az úgynevezett rózsacsoda, amely olyannyira elterjedt,
hogy főképpen Itáliában, e történet alapján az ábrázolásokon a rózsák
váltak Szent Erzsébet legfőbb meghatározójává. A másik új elem egy
bizonytalan eredetű, 14. századi misztikus értekezés, a Máriarevelációk könyve volt (reveláció- felismerés igazság feltárása), amely
számos középkori kéziratban maradt fenn a latin és az olasz mellett
katalán, spanyol, közép-angol és francia nyelveken. Ebben a
történetben Szűz Mária, Szent János és Jézus Krisztus jelenik meg
Szent Erzsébetnek és tár fel számára titkos igazságokat. Két fontos
momentumot kell kiemelni a műből. Az egyik Erzsébet királyi
származása rögtön az első mondatban említésre kerül, s e részletben
ez az egyetlen konkrét adatot tartalmazó információ. Másrészt a
szöveg fontosnak találja kiemelni, hogy Erzsébet Szűz Máriát és Szent
János evangélistát tisztelte különösen. Noha ez az információ
megtalálható más legendában is, itt különös hangsúlyt kap e kiemelés,
hiszen a Mária-revelációkban is e két személy a főszereplő Krisztus
mellett.
Falvay Dávid: Árpád-házi Szent Erzsébet 14. századi olasz nyelvű
legendája c. írása alapján, amely megjelent az Insegnanet, az ELTEBTK Főiskolai Olasz Tanszékének on-line folyóiratában.
Múlt havi számunkban két újonnan avatott akolitusunk gondolatait
olvashattuk, most egy újonnan avatott lektorunk vall az avatásról.
Izgatottan vártam 2011. szeptember 24-ét, azt a bizonyos szombati
napot, a lektorrá avatásom napját. Az elmúlt egy évben, a képzési
alkalmak során sokat tanultam a Szentírásról, az Egyházról, a hitről.
Eközben számos tapasztalatra is szert tettem, és magamat is jobban
megismertem. Minden alkalom közelebb vitt a Jóistenhez, és ahhoz a
szolgálathoz, amit majd vállalok.
Természetesen azért nem volt teljesen sima ez az út… Jó néhány
alkalommal támadtak kétségeim, többször éreztem azt, hogy
alkalmatlan lennék erre a feladatra. És rá kellett jönnöm, hogy
valóban, ha csak magamat nézem, nem is vagyok alkalmas.
De, ahogy Gyökössy Endre írja: „…ha egy nulla vagyok, akkor egy
nagyon nagy egyes áll előttem, a nagy Egyszülött, és máris 10 vagyok!”
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Rajtam múlik, hogy engedem-e Jézusnak, hogy Ő vezesse az életemet;
hogy Ő legyen az Első, a nagy Egy, Aki által több lehetek!
Felismertem, hogy kizárólag a Kegyelem az, Aki alkalmassá tehet arra,
hogy az Örömhírt hitelesen tudjam továbbadni.
Az avatás napján egész napos programmal készültünk a nagy
eseményre. A délelőtti csoportbeszélgetést követően megkaptuk az új
ruhát (rögtön ki is próbáltuk, hogy hogyan kell letérdelni és felállni
benne látványosabb esés nélkül ☺ ). A készület segített kiszakadni a
hétköznapok forgatagából, és előkészítette azt, ami igazán ráhangolt
az avatásra: a Szentségimádást. Ott éreztem meg, hogy a Jóisten
mennyire örül nekünk, akik vállaljuk az Ő szavának a hirdetését, és
örömmel töltött el, hogy én is a munkatársa lehetek majd ebben.
Az ezután következő eseményeket, az avatást nehéz szavakba
foglalnom. Azt hiszem, ez fejezi ki a legjobban: kaptam egy kis
morzsát abból az érzésből, hogy milyen lehet a halál után „feltámadni
az Életre”. Talán ilyen lenne a Mennyország? Nem tudom. De ezt az
érzést kaptam, és rendkívül hálás vagyok érte. Mert ez ismét erőt adott
nekem, hogy ha időnként el is botlok, akkor se adjam fel, és mindig
törekedjek úgy élni, hogy Vele lehessek… mindig.
-nppaul„VERJETEK BENNE GYÖKERET,
ÉPÜLJETEK RÁ
ÉS ERŐSÖDJETEK MEG A HITBEN."
(Kol 2,7)

Szeptemberben közös „kalandot” kezdtünk el 27 fiatallal, akik vállalták,
hogy két éven keresztül készülnek életük egy kiemelkedően nagy
fontosságú eseményére a Bérmálkozásra. Az első hetekben
gondolkodási időt kaptak arra, hogy szabadon, Jézus iránti szeretetből
döntsenek arról, hogy két éven át hűségesen, kitartóan, készségesen
vesznek részt a felkészülésben, és bekapcsolódnak a plébánia közösség
életébe különféle szolgálatokon keresztül. Nagy öröm volt számunkra,
hogy mind a 27 jelentkező elkötelezte magát ebben. Az első néhány
alkalom után egyre többüktől kezdtük hallani, hogy „bérmaedzésnek”
nevezik a találkozási alkalmainkat. Őszintén szólva nagyon
megörültünk ennek az elnevezésnek, s mi magunk is átvettük. ☺
Nagyon jól kifejezi az eredeti szándékunkat, hogy leginkább azt
szeretnénk, ha „belegyakorolnák” magukat a keresztény életbe, ha
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Jézus és közöttük kibontakozna a szőlőtő és a szőlővesszők közötti
elválaszthatatlan, életadó kapcsolat. Imádkozzunk közösen azért, hogy
ez így legyen és figyeljünk oda, hogy jó példát adjunk a fiataloknak a
Krisztusban gyökerező életre. A példa minden szónál többet ér és talán
Nekik van leginkább szükségük a Krisztust hitelesen megjelenítő
keresztény életpéldákra. Most pedig néhány fiatal válaszát szeretnénk
megosztani az alább feltett kérdésekre.
1. Mit vársz a bérmálkozástól?
“Itt elsősorban mindenki maga miatt van itt, hogy "edződjön". Az, hogy
közösségben lehetünk, csak erősíti mindezt. Szerintem elvárásaim nem
lehetnek, csak magam felé. Tudnom kell, miért vagyok itt, és tudni
miben kell fejlődnöm.”
„Jobban megismerni Istent, szolgálatokat jó szívvel teljesíteni.”
“Várom, hogy a hitem fejlődjön.”
2. Miben kell addig leginkább fejődnöd?
“Nekem mindig is "nehezen" ment az Atyával való beszélgetés.
Számomra fontos, hogy mély legyen, amit a rohanó hétköznapokban
nehéz megélni. Számomra nagyon jó volt a legutóbbi "edzés", mert
Szentségimádás volt. Béke, meghittség és az Atya volt jelen abban a
kis szobában, ahol összegyűltünk. Tudatosítanom kell magamban, hogy
ne csak ilyen alkalmakkor legyek teljesen nyitott Őt befogadni, hanem
a hétköznapokban is találjam meg azt a "kis szobát".”
„Sokkal többet kell lemondanom a javaimról.”
“Hogy elfogadjam azokat az embertársaimat, akik számomra nem
túlzottan szimpatikusak, sőt kifejezetten ellenszenvesek.”
Reméljük, sikerült ezzel az írással a fiatalok bérmálkozási készületét
mindannyiunk szívébe helyezni. Segítsük őket ezen az úton imáinkkal
és személyes példánkkal. Mindkettő elengedhetetlenül fontos!
Lukács Péter és Lívia

Vágyak és veszélyek
Az elmúlt hat évben, amióta ifjúsági közösségbe járok, bőven volt időm
azon elmélkedni, vajon a mai korban milyen veszélyek fenyegetik
fiataljainkat, amelyeket, ha felismerünk, már nagyobb eséllyel vehetjük
fel a küzdelmet az ő „elkallódásuk” ellen. Azok az evilági dolgok,
amelyek őket rossz útra terelhetik, sokfélék lehetnek, de egy bennük
közös: valamennyi mögött ott rejtőzik a Sátán taktikája, aminek a
lényege az, hogy az emberben jelen lévő, Isten által
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beléteremtett végtelen űrt véges (azaz evilági) dolgokkal kezdi el
betölteni, de mivel azok végesek, sohasem fognak együttesen felérni a
végtelen Istennel, Aki egyes egyedüliként képes azt a vágyat
kielégíteni. E csapdák közül igyekszem a teljesség igénye nélkül
bemutatni néhányat, annak tudatában, hogy a kor előrehaladtával ezek
a csapdák egyre kifinomultabbak, ravaszabbak és nehezen tetten
érhetők lesznek. Egyes kelepcék a közösségi élmény és a szabadság
hamis illúzióját kínálják. Az itt támadó kísértés azt a tényt használja ki,
hogy az ember társas lény, aki tartozni szeretne más emberekből álló
társasághoz és velük együtt közös élményeket akar átélni, valamint
azt, hogy a fiatalok akár a legvégsőkig elmennének, hogy kipróbálják
saját korlátaikat, akár önállósságról, akár tűrőképességről vagy más
egyébről van szó. Mindezek a vágyak, ha egy rossz baráti társaságon
belül az alkohol, a cigaretta, kábítószer és a párkapcsolatok helytelen
megélésének
ártalmas
hatásait
tapasztaljuk,
egész
biztosan
kielégítetlenek maradnak. Ahol a testi épséget vagy egyenesen az
életet
feleslegesen
veszélyeztető
virtuskodások,
a
csoportos
garázdaság és mások nyugalmának zavarása kiemelt szerepet kapnak,
nem beszélve a trágár, parázna szavak sűrű használatáról, igénytelen,
romboló poénokról és egymás durva sértegetéséről, akkor tudjuk, hogy
e vágyak betöltésénél nem az Isten van jelen, hanem az a személy, aki
már kezdettől fogva emberölő volt. Az igazi boldogságot jelentő
összetartozás tudata és a valóban gazdagabbá tévő közös élmények
nem az ilyen, bűn által összeverődött és csordaszellemmel átitatott
társaságokban lelhetők fel, hanem ott, ahol az összekovácsoló erő
maga Jézus Krisztus!
A fiatalok számára újabb veszélyforrást jelentenek a közösségi oldalak,
ahol élő, személyes kapcsolatok helyett virtuális „kapcsolatpótlékot”
kínálnak, tökéletesen kizárva ezzel a tartósságot garantáló mély, lelki
beszélgetések lehetőségét. Az oldalakon egymással megosztott videók,
képek, zeneszámok és hozzászólások egy része nem a keresztény
mentalitást tükrözi, hanem értéktelen, múlandó vagy egyenesen az
erkölcsi züllést elősegítő dolgokat állít középpontba, a hozzászólásoknál
pedig a durvaság és a szavak szintjén megjelenő erőszak és a
személyeskedés sem ritka. Sok bölcsesség kell ahhoz, hogy a fiatalok a
közösségi oldalakat csak az egészséges mértéket nem meghaladó ideig
és módon használják (és valamennyi, az ismerőseikkel megosztott
dolog fő mondanivalója a krisztusi értékekkel
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összeegyeztethető legyen) és az ilyen „fórumok” használatánál
legyenek számukra fontosabbak az élő, személyes találkozások. A
mindig újabb és újabb, és egyre többet tudó telefonok, ketyerék,
számítástechnikai eszközök, mint „státusszimbólumok”, akárcsak a
divat szeszélyei, azt sugallják: csak akkor vagy valaki (modern), ha
ezekkel rendelkezel és haladsz a korral! A vágy, amit az újdonság és
érdekesség mázát magára öltő kísértés igyekszik véges dolgokkal
betölteni, persze sikertelenül: „szeretném, ha mások felfigyelnének
rám”. A buktató ott van, hogy a legtöbb fiatal szüleinek erőn felüli
anyagi megterhelést jelentene az ő gyermekük számára a drága
telefonok és egyéb személyes holmik megvásárlása, így ezek hiánya
esetén ők az érdektelenséget jelentő partvonalra szorulnak. Külön
veszély a „New Age” és az ezotéria, amely az ifjúságnak szánt könyvek
közül sokban fellelhető, és amely az élő, valóságos, boldogító Isten
helyett hamis, az ember önkiteljesítését ígérő, gyors és azonnali
spirituális élményekkel kecsegtet.
Petneházy András

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
Október 23-án a missziók javára történt gyűjtés eredményeképp
106.735 Ft-tal támogathattuk a missziókat. Köszönjük nagylelkű
adományaikat!
Szeptember hónapban az egyházközség átutalta a templomfelújítási
önrészt, 5.420.000 Ft-ot, ezzel a felújítás pénzügyi része is lezárult.
Ezúton is köszönjük a hívektől érkező támogatásokat, amelyek a
Várhelyi
Vilmos
Alapítványon
keresztül
vagy
közvetlen
az
egyházközséghez érkeztek. Tervezzük a templom belső felújítását is,
ehhez is kérjük a testvérek segítségét. Ez alkalommal is lehetőség van
a Várhelyi Vilmos Kiemelkedően Közhasznú Alapítványon keresztül
célzott adományokat eljuttatni. Számlaszám: 66000011-11024240
Köszönjük!
Zsolt atya
ÉLEMISZER ADOMÁNY GYŰJTÉS SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉN
Templomunk
védőszentje
Árpád-házi
Szent
Erzsébet
mindig
gondoskodott a szegényekről. Az ő példáját szeretnénk követni azzal
is, hogy templombúcsúnk napján és másnap, november 19-én és 20án tartós élelmiszer gyűjtést tartunk a templomban. A szentmisék előtt
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és után a Szent József oltárnál lehet elhelyezni az adományokat. Az
összegyűlt tartós élelmiszert plébániánk karitász csoportja fogja
eljuttatni a településünkön élő legrászorultabbaknak. Az Úr áldjon meg
minden nagylelkű adományozót!
A búcsúi szentmise után agapét tartunk a Szent Pio Otthonban. Kérjük,
hogy aki tud, süteménnyel, üdítővel járuljon hozzá a közös
ünnepléshez. Előre is köszönjük!

A következő hónapban az alábbi családokért imádkozunk:
Szentmise időpontja - ezen vállalja a család a
szolgálatot

hét

8:00

9:30
Kapdebó család

18:00

November 14 - 20.

Türgyei család

Varga család

November 21 – 27.

Nagy J. családja Horváth család

November 28 –
december 4.

Láng család

Fekete-Will
család

Deme család

December 5 – 11.

Petrik család

Lukács család

Prehoda F.
családja

December 12 – 18.

Hajdi-Bartus
család

Illésfalvi család

Wirth család

Juricsek család

Folytatjuk Páll Melinda és Szöcsi előző számokban megkezdett írását.

"(VERES)EGYHÁZUNK, avagy a mi kis falunk"
Egy kisfiú feljegyzései a katolikus családos közösség hétköznapjairól
TE MILYEN ÜGYES VAGY!!!
Ugye?!
És anya már kezdte is sorolni, hogy miért is lehet hálás az ember.
A családjáért, az egészségéért, hogy van hol laknia, hogy van mit
ennie, hogy van ruhája, cipője, hogy járhat iskolába és tanulhat, hogy
vannak barátai, hogy süt a nap, hogy esik a hó vagy az eső. Hálás
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lehet lenni azért is, mert valaki szépen szólt hozzád, rád mosolygott,
figyelt rád, bízott benned, megkért valamire.
Eddig értettem is, amiket anya mondott, bár magamtól nem tudtam
volna őket így felsorolni. De aztán még apa is kiegészítette egy párral:
- Hálás lehetsz azért is, ha valaki rád szól, összeszid, megbüntet vagy
valami nagy megpróbáltatás ér. (Ezekért legyen HÁLÁS Kata, a
nagytestvérem, én még ehhez kicsi vagyok.)
És most már azt is tudom, hogy nemcsak a templomba lehetek hálás,
hanem BÁRHOL, ahol csak eszembe jut. És ez nagy könnyebbség
nekem, mert így biztos nem felejtek ki egyet sem, mire vasárnap
eljutunk a misére.
Igazi kalandok sora az életünk.
Ősszel az évet a közösség is megnyitja, eldől, ki milyen csoportba fog
járni. Itt úgy megy az elosztás, hogy
nemcsak nekünk, gyerekeknek vannak
csoportjaink (felsős és ifis), hanem a
szülőknek is.
Mi minden héten egyszer találkozunk,
és vannak közös kirándulásaink és
vannak a várva várt nyári közös
táborozások. Sőt, van még egy
családos
tábor
is,
ahol
annyian
szoktunk együtt lenni, hogy lassan
nehéz a környéken akkora helyet
találni, hogy jól elférjünk. De mindig
nagyon jól érezzük magunkat és alig
várjuk már utána, hogy meglássuk a
fényképeket róla. Akik már régen a
közösség tagjai (vannak, akik itt is
születtek), azoknak már rengeteg közös
képük van abból a korból, mikor még egészen picik voltak. Nagyon
viccesek, néha vannak közös képnézegetések is.
A szülők kiscsoportjai minden hónapban egyszer találkoznak, van,
amikor hozzánk jönnek más felnőttek, van, amikor anyáék mennek el
másokhoz. Valami könyvet is olvasnak előtte és beszélgetnek is róla
(anya meg apa).
A múltkor kihallgattam őket (csak véletlen) és pont arról beszélgettek,
hogy fontos-e az imádság. Az derült ki nekem abból, amit hallottam,
hogy olyan fontos, mint a hála.

NAGYON fontos!!!
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Amikor beköszönt a tél, már alig várom, hogy eljöjjön a roráté ideje.
Régebben el nem tudtam volna képzelni, hogy valamiért felkeljek
ÖNSZÁNTAMBÓL, amikor még sötét van kint. Aztán egyszer elhívott a
barátom, próbáljam ki, mert nagyon jó. Hullott a hó, de különösebben
nem volt mégsem hideg. (Azért a sapkáért visszazavart apa...) A
templom hajnali csendjében azt hittem, csak mi leszünk ott. Ki
gondolta, hogy olyan sokan fel bírnak kelni annyira korán?! Az orgona
hangja még tisztább volt, mint máskor, és a játék együtt a közösségi
teremben, ami utána következett szép kezdetét adta a napnak. És
nagyon fontos részévé vált a karácsonyi előkészületnek! Akárcsak a
betlehemezés, amikor házaknál adjuk elő a sokat gyakorolt
pásztorjátékot. Nem is tudom elmesélni, milyen jó, csak már nagyon
várom a következőt!
Mindig együtt készítjük az adventi koszorút. (Húsvétkor pedig együtt
festjük a tojást is.) Az idén még karácsonyi vásárt is tartottunk a sok
szép portékából. Van olyan gondos néni, aki már ősszel elkezdi hozzá
gyűjteni a hozzávalókat. Elképzeltem, ahogy sétált a GONDOS NÉNI a
lehulló falevelek, gesztenyék és tobozok között és arra gondolt, hogy
lesz majd ez a kézműves karácsonykor, ezért lehajolt, felszedte és
megőrizte.

Nekünk!
És milyen sokszor megtapasztaltam ezt! Hogy valaki tett értem,
gondolt rám, ránk, anyáékra is, meg Katára és Sünire is (ő a
kistestvérem). És van olyan is, amikor belőlünk is egy csapásra
GONDOSKODÓ lehet. Két kedvencem is van ezek közül. Az egyik ilyen
esemény a KOMATÁL.
Ha valakinek a közösségből gyermeke születik, akkor nagy az izgalom
körülöttük. Én is emlékszem, mikor Sünit vártuk, mennyi mindenre
kellett odafigyelni egyszerre. (Akkor kaptuk Katával az emeletes ágyat,
hogy beférjen Süni kiságya is a gyerekszobába és sajnos nem én
kaptam az alsó ágyat, mert Kata volt a nagyobb, és féltettek apáék,
hogy éjszaka forgolódás közben leeshetek fentről. Aztán később Kata
rájött, hogy lent aludni jobb, mert nem kell folyton fel és lemászkálni,
és akkor megkért, hogy cseréljünk, de akkor már késő volt, mert
addigra már én is rájöttem erre.)
A folytatást a következő számban olvashatjuk!
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KEDVES HÍVEK,

GYEREKEK ÉS FELNŐTTEK!

Az Egyházközség szeretettel hív mindenkit november 26-án
szombaton 9-14 óra és 27-én vasárnap 8-12 óra között a
templom mellett megrendezendő ADVENTI VÁSÁRRA, melynek
bevételét jótékonysági célra, a Madarász Utcai Gyermekkórház
Intenzív Osztályának támogatására fordítjuk.
Ugyanezen szombaton a vásár alatt ADVENTI

AJÁNDÉKKÉSZÍTÉST is szervezünk a gyerekek részére 9-től
12 óráig a Szent Pio Otthonban!
A hagyományos VÉRADÁSRA is sor kerül a vásárral
párhuzamosan (szombat, 9-14 óra között). Várunk mindenkit, aki
szívesen „adakozik” ilyen módon beteg, vagy balesetben sérült
testvéreinknek. A váradást a Magyar Vöröskereszt segítségével
szervezzük, helye a Szent Pio Otthon.

GYERTEK EL, KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT,
SZERETETBEN A KARÁCSONYRA!

11

ESEMÉNYNAPTÁR
November 19. 17 óra

November 20.

November 26. 9-12
9-14 óráig
November 27. 9.30
8-12 óráig
18 óra
December 9. 19 óra
December 11. 9.30

Templombúcsú; a szentmisét Gáspár
István atya mutatja be. A szentmise után
agapé lesz a Szent Pio Otthonban.
a délelőtti misék után Ágnes nővér,
a Szent Ferenc Kisnővérei közösségből,
gyógynövényeket és teákat árul, melyek
megvásárlásával
a
közösségük
tevékenységét támogathatjuk
adventi ajándékkészítés
véradás a Szent Pio Otthonban
adventi jótékonysági vásár
felnőtt útkeresők befogadási miséje
folytatódik az adventi jótékonysági vásár
gyerekmise
elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek
találkozója
gyerekmise

Imádkozzunk az októberben keresztelt gyermekekért!
Horuczi Gréta Kamilla
Chandler Buza Olivia
Kákonyi Máté Henrik
Csokonai-Illés Dániel
Ozsváth Csenge
Püsök Hajzer Tamás
Urunk Jézus Krisztus,
Mester Laura
áldd meg ezeket a gyermekeket,
akik a keresztségben Benned
Kerekes Hajnalka Éva
újjászülettek! Segítsd szüleiket és
keresztszüleiket a példaadásban! Amen!

Az egyházközségi kórus újrakezdi működését, várjuk szeretettel a régi
és új tagokat szerda este fél hétre a Pio otthon pincéjébe.

SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN
Hétfőn és szerdán a Szt. Pio
Otthonban………………………… ..10.00
Pénteken.. .........................18.30
Kedden és csütörtökön ugyanebben
az időben igeliturgiát tartunk áldoztatással
Szombat............................….08.00
Vasárnap......... 08.00; 09.30; 18.00
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......... …………………… 08.00
SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON
Vasárnap…………………………….….…..9.30
SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN
Vasárnap......... ……………….………11.00
SZENTMISÉK VÁCRÁTÓTON
Szombat............................ .….18.00
Vasárnap......... …………………… 11.00
SZENTSÉGIMÁDÁSOK TEMPLOMUNKBAN
Hétfőn és csütörtökön 19 órától; Reggeli
szentségimádás hétfőtől csütörtökig 6.00;
pénteken 5.00 órától, hétvégén 6.307.30-ig (zsolozsma 6.30-tól)

KÖZÖSSÉGEINK
Óvodás közösség: péntek 17.00
Alsós közösség: péntek 17.00
Felsős közösség: péntek 17.00
„Kis ifi” közösség: péntek 19.30
Ifjúsági
közösség:
péntek
19.30
Családos közösség: minden hónap
első szombat 17.30
Életige kör: minden hónap 2. péntek 19
óra, Erdőkertes (változás!)
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 szerda
19.15
Útkeresők: minden kedd 19.15
Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán 19 óra
Rózsafüzér társulatok: minden hónap
első vasárnapja
Missziós Imaközösség: minden hónap
első vasárnap 16.00
Baba-mama minden szerda 10-12-ig
Szeretetláng kéthetente szombaton 9.00
Cursillo csoport: minden hónap 1.
csütörtök 18 óra (könyvtár)

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 +36-30-4744549-es
telefonszámon.
Bejelentkezés az esküvőre minden év február 1-ig, Molnár Zsolt plébános
úrnál. Ha kérdése van, az 589-540-es vagy a +36-20-9104509-es
telefonszámon lehet felvilágosítást kérni.
Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-15 óráig.
A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon és 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.

