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KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT
Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai
zarándoklat, és amire a következő lapszám megjelenik, már
beszámolhatunk egyházközségünk máriabesnyői zarándoklatáról is. Ha
megnézzük mostanában a különböző egyházmegyei honlapokat, azt
láthatjuk, hogy szinte minden hétvégére jut valamilyen lelkiségi
mozgalom, egyházközség által szervezett zarándoklat. Ezért is lehet
érdekes, hogy a zarándoklat lelki tartalmáról rövid áttekintést adjunk.
Most folytatjuk a Teremtő Lélek júniusi számában elkezdett tanulmány
közlését, amely a zarándoklat lelkiségét mutatja be.
A konkrét zarándoklatok is segítenek bennünket abban, hogy
tudatosítsuk életünk zarándok jellegét. De nyilvánvaló, hogy a
zarándokhelyek felkeresésének vannak még más jellegzetességei is. A
zarándoklás általános vallástörténeti jelenség. A vallásos emberek
azért vállalkoznak a zarándoklatra, mert hisznek abban, hogy Isten
létét és közelségét a szent helyen jobban meg lehet tapasztalni. A
keresztények kezdetben szakítanak az ószövetségi hagyományokkal, és
nem tartják fontosnak a zarándoklatokat, hiszen nem egy
meghatározott helyen, hanem lélekben, igazságban kell imádni (vö. Jn
4,20). A negyedik században kezdődik meg a Jézus életével
kapcsolatos helyek meglátogatása. A középkor különösen is nagyra
értékelte a Szentföldet és szentföldi zarándoklatokat. Palesztinán kívül
zarándoklatok célpontjai lettek azok a helyek, ahová Krisztus ereklyéit
elvitték, vagy ahol a vértanuk és szentek sírjai voltak. Később sok
olyan zarándokhely alakult ki, ahol Szűz Máriának vagy egy szentnek
csodatevő képe, szobra volt. Rómát is szívesen felkeresték a
zarándokok, hogy Péter és Pál apostol ereklyéit lássák és tiszteljék,
illetve kifejezzék a "Péter székéhez" való ragaszkodásukat.
A zarándoklatok lelkisége és teológiája VI-VII. században megváltozott.
A változás oka az új bűnbánati fegyelem, amely a penitenciatartás
korábbi módjai mellé felvette a zarándoklást, és ezzel megváltoztatta a
zarándoklatok jellegét. A zarándoklat vezeklő jellegét nemcsak az úttal

2

járó fáradság és törődés elfogadása, hanem a zarándokhelyeken
végzett gyónás és aszketikus gyakorlatok sorozata adta. Évszázadokon
keresztül a zarándoklat mint elégtétel és mint a bűnbocsánat
elnyerésének egyik formája volt jelent az Egyház életében.
A bűnbánati szempont napjainkban kissé háttérbe szorult. Manapság a
zarándoklat inkább a lelki megújulás egyik eszköze. A zarándoklaton és
a zarándokhelyen a résztvevők Isten szavának hallgatása, a több és
buzgóbb egyéni és közösségi imádság, a szentségek és a liturgiában
való részvétel és az egyház közösségének megtapasztalása által
megerősödnek és megújulnak a hitben. A zarándok magával viszi a
szent hely lelkületét, a zarándoklat élményeit. Lélekben megtisztulva,
bűneitől megszabadulva tér haza, jobb akar lenni, és jobbá szeretne
tenni másokat is. Élő hirdetője az evangéliumnak, mert a zarándok-út
lelki élményei erre indítják őt. A szerzett élmények és hitbeli
tapasztalatok erőt, bőséges forrást jelentenek a szekularizált világban
élő kereszténynek.
Lelkipásztori szempontból is fontos esemény a zarándoklat. Az utóbbi
időben megnövekedett a zarándoklatok száma, de ezek sok esetben
nem nevezhetők igazi zarándoklatnak, hanem csak valamiféle "vallásos
turizmusnak". Mindent meg kell tennünk azért, hogy megfelelő
irányítással ezeket az utakat a hit és az egyházi élet elmélyítésének
szolgálatába állítsuk. Nagy lehetőség ez, hiszen a zarándoklat a
megszokott mindennapi élettel való szakítás jelképe és valósága,
hiszen a zarándok átmenetileg "meghal" a mellékes dolgoknak, és
elindul a lényeg felé vezető úton. A hívek közösségében
megtapasztalhatja Isten létét és jelenlétét. A zarándoklat az imádság
iskolája, alkalom az Isten szavának meghallására, lehetőség az
elmélyedésre és a lelkigyakorlatra.
Máté evangéliuma a napkeleti bölcsekről szóló beszámoló végén (Mt
2,12) megjegyzi, hogy a bölcsek, miután befejezték "zarándoklatukat",
"más úton tértek vissza hazájukba". Az emberré lett Fiúval való
találkozás, a Megváltó előtti hódolat valószínűleg az ő életútjukat is
megváltoztatta. Remélhetőleg a szentévi- és egyéb zarándoklatok
segítenek
bennünket
keresztény
életutunk
megújításában.
Mindenesetre alkalmat adnak arra, hogy átéljük életünk zarándok
jellegét és lehetőséget arra, hogy megváltozott szívvel térjünk vissza a
mindennapi életbe.
Forrás: Dolhai Lajos: A zarándoklat teológiája (Vigília 66 (2001/3) 176183)
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ZARÁNDOKLAT A CSALÁDOKÉRT
A
szomszédos
egyházközségekkel
együtt
zarándoklatot
szervezünk
Máriabesnyőre
október 1-én, szombaton. A zarándoklatot
családjainkért és a településeinken élő családokért
ajánljuk fel. A tervezett időpontok és a főbb
programpontok:
10.00 - indulás a margitai kereszttől GYALOGOSAN
14.00 - indulás a veresi templomtól BUSSZAL
15.00 - Sebők
altemplomban

Sándor

atya

előadása

az

15.50 - szentségimádás (közben gyóntatás)
16.40 - szentmise
17.30 - indulás haza busszal
NAGYON FONTOS, hogy aki részt szeretne venni a
zarándoklaton,
a
sekrestyében
elhelyezett
jelentkezési lapon jelezze részvételi szándékát
legkésőbb SZEPTEMBER 20-ig. Fontos tudnunk, hány
főre rendeljünk buszt az oda ill. a visszaúthoz.

Világtalálkozó, fontos tanulságokkal
Hosszú évek alatt hozzászoktam ahhoz, hogy sok más hozzám hasonló
korú fiataltól eltérően a saját hazám határain kívül történő utazások
számomra csak igen ritkán adódnak. Nem úgy, mint azoknál, akik egyegy összejövetelen büszkén mesélik a többieknek, hogy hol, milyen
helyeken jártak és milyen rendkívüli élményekkel gazdagodtak.
Közülük vannak (és nem is kevesen), akik az élménybeszámolón
keresztül önző vágyaikat akarják kielégíteni: azt akarják, hogy a
többiek felnézzenek rájuk és „világlátott” embernek tartsák őket.
Akiknek nincs lehetőségük hasonló utazásokra, azoknak könnyen csak
a fojtogató hallgatás marad. A minél „érdekesebb” és „egzotikusabb”
sztori nagy kísértést jelent, hogy bárki mást félresöpörve begyűjtsük
magunknak a sok helyen megfordult ember képét.
2011. augusztusa nekem nemcsak fordulópontot jelentett e téren
(előtte sohasem volt olyan utazásom, amely egyszerre több külföldi
országot is érintett volna, hogyha csak rövid pihenők erejéig is), hanem
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hasznos tapasztalatot is, például azon a téren, hogy kinek mi volt a
legfontosabb az út során és ki milyen mértékben figyelt arra, hogy az
út során mások is jól érezzék magukat. Tanulságos volt számomra az
is, hogy az Ifjúsági Világtalálkozó szellemiségét nem mindenki tartotta
egyformán fontosnak: míg sokan igen komolyan vették az út lelki
részét és igyekeztek keresztény fiatalhoz méltóan viszonyulni hozzá,
addig mások csupán egy fajta „kiruccanást” láttak benne és szinte
egész út alatt úgy viselkedtek, mintha ez csak őróluk szólna és mintha
mindenki más őket lett volna köteles kiszolgálni. E viselkedésnek ékes
bizonyítékai az ő részükről például a csúnya, zabolátlan beszéd, mások
nyugodt pihenésének a zavarása vagy a közös imák és zsolozsmázások
látványos „bojkottálása”. Elgondolkodtató és egyben szomorú dolog
volt számomra az a tény, hogy még a keresztények között is vannak
nem kis számban olyanok, akik még egy, a keresztény szellemiséget
középpontba állító úttól is csak kapni akarnak és nem adni.
Volt azonban egy másik
legalább
ennyire
elgondolkodtató tény is,
amit
az
egész
emberiséget „idomítani”
akaró
„álszakértő”
liberálisoknak ki tudja,
hány keresztény ifjúsági
világtalálkozó
óta
mindmáig nem sikerült
magukévá tenniük: az
egyes népek és kultúrák
kölcsönös megértésének
és elfogadásának és az
egymás
közti
megbékélésnek egyedüli, igazi forrása Jézus Krisztus, nem pedig az ő,
mindenki másra szájkosarat erőltető „politikai korrektségük”. Ideje
lenne nekik is elfogadniuk (és egy bocsánatkérést követően csendben
visszavonulniuk), hogy az igazi szabadság tolerancia és sokszínűség a
keresztény felfogásban gyökerezik, akárhogy is igyekeznek a
médiájukon, befolyásukon és kitűnő gazdasági, politikai kapcsolataikon
keresztül ennek ellenkezőjét bizonyítani. És ami itt „ciki” nézet és
nevetséges, az nem a keresztény világnézet, hanem az ő
gyomorforgató stílusban képviselt utópiáik, amelyek mindegyike
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elégtelenre vizsgázott, legyen szó akár időtállóságról, látókörszélességről, vagy a világ gondjainak orvoslásáról.
A keresztény fiataloknak pedig óriási felelősségük van abban, hogy a
világot, benne a keresztény gyökerektől mind távolabb kerülő és a
szélsőséges liberalizmustól haldokló Európát visszatereljék a krisztusi
útra, egyben bátorítsák a többi fiatalt, hogy merjenek házasodni és a
vén kontinens és az egész „fejlett világ” demográfiai és kulturális
túléléséhez elégséges számú gyermeket vállalni. Petneházy András

A Családos Közösség tábora Péliföldszentkereszten
A Családos Közösség
ebben az évben is
megrendezte szokásos
nyári táborát, Idén új
helyszínen
Péliföldszentkereszten.
A táborban 32 család
vett
részt,
70
gyermekkel. A tábor
legzsúfoltabb
napján
138 fő volt jelen.

ÚJ GYEREK ÉS IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK INDULNAK!
ÓVODÁS KÖZÖSSÉG
(5 éves kortól)
Helye és ideje: minden pénteken 17-18 óráig a Szent Pio
Otthonban. Vezetői: Csáji Anna és Téglás Levente
Első alkalom: 2011. szeptember 16.
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ALSÓS KÖZÖSSÉG
(1-4.osztály)
Helye és ideje: minden pénteken 17-18 óráig a Szent Imre
teremben (a plébánián). Vezetői: Lajos Anna, Prehoda Bence, Sárosdi
Zsombor. Első alkalom: 2011. szeptember 16.
Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk Titeket a plébániai alsós hittanos csoportba, ahol
énekléssel, játékkal, egy kis hittannal, de legfőképpen egymás
szeretésével kivánjuk csoportunkat igazi közösséggé formálni, Isten és
természetesen a Ti segitségetekkel! Várjuk tehát azokat az elsőtől
negyedik osztályba járó gyerekeket, akik szeretnének péntekenként
egy-egy órát egymás szeretésének, azaz Isten szolgálatának szentelni,
játszani és barátokat szerezni! Várjuk, hogy megismerhessünk Titeket!
Bence, Zsombor, Anna
FELSŐS KÖZÖSSÉG
(5-7.osztály)
Helye és ideje: minden pénteken 17-18.30 óráig a Szent Pio
Otthon pince helyiségében. Vezetője: Petneházy Réka
Első alkalom: 2011. szeptember 9.
„KIS” IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG
(8-10.osztály)
Helye és ideje: minden pénteken 19.30-21 óráig a Szent Pio
otthon pince helyiségében. Vezetői: Lugosi Anna, Necz Péter
Első alkalom: 2011. szeptember 16.
Szeretsz beszélgetni? Szeretsz imádkozni? Szeretsz enni? Szeretsz
játszani? Szívesen megismernél veled egykorú fiatalokat? Szeretnéd
jobban megismerni a hitünket? Szeretnél közösséghez tartozni?
Ha bármelyik kérdésre igennel válaszoltál, és 8-9-10. osztályos vagy,
akkor közöttünk a helyed! Téged is szeretettel várunk péntek
esténként hétkor a Szent Pio Otthon alatti közösségi terembe, a „Kis
Ifi”-re.
A közösséggel kapcsolatos megbeszélés szeptember 16-án, pénteken
20 órakor lesz a Szent Imre közösségi teremben (a plébánia alatt). Ha
kérdésed
van,
hívj
vagy
írj
e-mailt:
30/480-5318;
necz.peter@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu
A közösségekbe jelentkezni lehet a templom belső faliújságján, vagy a
helyszínen.
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Beszámoló a Várhelyi Vilmos Kiemelten Közhasznú
Alapítvány tevékenységéről
Az alapítvány 2002-ben jött létre azzal a céllal, hogy az egyházközség
működéséhez járuljon hozzá anyagi eszközökkel. Az elmúlt
esztendőben sor kerülhetett templomunk külső felújítására, az
önkormányzat által elnyert városközpont felújítási pályázat részeként.
A jelentős pályázati támogatás ellenére is nem kis feladat a szükséges
önrész előteremtése. Ebben nagy segítség volt a hívektől jövő
támogatás az alapítványon keresztül. Összesen 558.000 Ft célzott
támogatást kaptunk a templomfelújításra, amelyet továbbítottunk is a
pályázati önrészhez.
Adományokat gyűjtöttünk a Vértanúk Ligete számára, továbbítottuk az
erre a célra befolyt 148.000 Ft-ot.
Az elmúlt évben Erdőkertesről is érkeztek adományok és lehetőségünk
volt az Erdőkertesi Egyházközség fenntartásában működő családi
napközit 100.000 Ft-tal támogatni.
Reméljük, hogy a közeljövőben lehetőség nyílik a templom belső
felújítására is, beleértve az elektromos hálózat, fűtés, padlóburkolat
felújítását, illetve a belső festést. Ennek a tervezése már folyamatban
van. Terveink között szerepel még táborok támogatása, eszközök
beszerzése egyházközségi programokra.
Szintén a tervek között szerepel a református iskola támogatása.
Cégek
tudnak
élni
az
alapítványon
keresztüli
támogatás
kedvezményeivel, amihez adóigazolást tudunk kiállítani.
Az alapító okiratban megfogalmazott célok a következők: egyházi
létesítmények
létrehozása és fenntartása, gyermekek és fiatalok
számára az iskolán túli szabadidő hasznos eltöltése, oktatás, erkölcsi
nevelés, ismeretterjesztés, kulturális programok, szervezése és
lebonyolítása, hagyományőrzés, műemlékek és műemlék-jellegű
építmények, megóvása, környezetvédelem (templom, golgota szobor
csoport, temető), plébániai közösségek és egyesületek életének
segítése, publikációk és kiadványok létrehozása, egészségmegőrzés és
sport, támogatása, hátrányos helyzetű emberek képzése és
foglalkoztatása. Ezen célok támogatására 2010-ben az alapítvány 148
ezer forintot fordított, valamint mintegy 1,7 millió forintot tartalékolt a
2011. évi felhasználásra.
Jelenleg az alapítvány számláján 1 068 957 Ft van, amelyet az
alapítvány céljaira tudunk felhasználni.
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2010-ben az alapítvány adományként 795 000 Ft-ot kapott, az 1%
felajánlásból pedig 915 000 Ft-ot, amelyet ezúttal is köszönünk, és
továbbra is számítunk a testvérek segítségére!
Az
alapítvány
számlaszáma:
66000011-11024240,
adószám:
18697438-1-13.
Az alapítvány múlt évre vonatkozó közhasznúsági jelentése elolvasható
és letölthető egyházközségünk honlapjáról.
(http://veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu/egyhazidokok/beszamolo2010.pdf)

Zsolt atya

"(VERES)EGYHÁZUNK, avagy a mi kis falunk"
Egy kisfiú feljegyzései a katolikus családos közösség hétköznapjairól
Folytatjuk Páll Melinda és Szöcsi előző számban megkezdett írását.
Ez lett az ÉN listám:
focipálya
szánkódomb
és koripálya
állatos hely és

fagyizó
uszoda
játszótér

Így már én is jobban el tudtam képzelni, mitől is lesznek olyan
nagyszerűek majd az én gyerekkori emlékeim, amiket majd én
mesélhetek el a gyermekeimnek hosszú kocsiutakon, ha már nagyon
veszekszenek, és nem tudok majd tőlük vezetni és az útra figyelni, és
ha majd elpusztították már az útra szánt összes jó viselkedésért járó
jutalomfalatkát (ami többnyire csokoládét jelent).
Így hát ideköltöztünk Veresegyházra teljesen egyedül, úgy, hogy nem is
ismertünk itt senkit. De ez így nem teljesen igaz. Mi ugyanis sosem
vagyunk teljesen magunkban, mert mi öten vagyunk (és még két
teknős, halak és egy kutya is), és akik öten vannak, azok igazán
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sosincsenek egyedül, még akkor sem, ha néha azért nagyon
szeretnének.
Mindenki örült, hogy ilyen jó sok mindent sikerült a listájáról itt
helyben megtalálni, sőt, annak is hogy vannak ABC-k, zöldségesek,
van piac és szép templomtornyok mutatnak az ég felé.
Aztán csak kicsivel később tudtuk meg, hogy a legfontosabbat nem is
írta fel sem anya és apa az ő listájukra, sem én a ,,MÉGFONTOSABB”
listámra.
Ez valami olyasmi, hogy egyszer anyával akartunk
sütni egy nagyon finom tortát a szülinapomra, amihez
nagyon sok hozzávaló kellett a boltból. Sokat kellett
járkálnunk, mire mindent meg tudtunk venni. Otthon,
mikor már csak a sütés lett volna hátra, a habverés,
kavargatás, méricskélés és kis nyalogatás után,
kiderült, hogy a sütőforma, amire anya emlékezett,
valamelyik előző lakóhelyünkön volt a polcon.
Persze erre csak akkor jött rá, amikor a házban fent és
lent, kint és bent már mindent átkutattunk, még a homokozót is, hátha
valaki kivitte formának.
Végül megpróbáltuk a kész masszát valami másban kisütni, de úgy
sajnos a széle szenes lett a közepe meg folyós maradt, pedig mi
mindent beleraktunk, amit kellett. (Na jó, egy-két kanállal kevesebbet,
amit időközben a nagy formakeresési izgalomban elnyalakodtunk...)
Szóval a rövid tortás kiruccanás után (amit azért így, kicsit rosszabbul
sikerülten is megettünk) térjünk vissza a listáról lemaradt dologhoz
Ez pedig a CSALÁDOS KÖZÖSSÉG.
Miután a házunk felépült és befejezödött a beszerzés, szaladgálás
válogatás, kapkodás és visszacserélgetés, beköltöztünk végre a
mindenki által várt „Nagy Nyugalomba”.
Aztán megszoktuk a ,,nagy nyugalmat”, legnagyobb meglepetésünkre,
még mindig hiányzott valami. Mert szép volt a ház, a saját szoba, jó
volt a nagy udvar az oviban és a kedves tanító nénik a suliban, de az,
ami eztán a közösségben történt velünk, az semmihez sem fogható!
A folytatást a következő számban olvashatjuk!
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HITTANÓRÁK RENDJE
Évfolyam
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály + Ifjúsági
Közösség

Terem
118/B
118/B
118/B
118/B
115
117
115
Plébánia Szt. Imre terem

Időpont
csütörtök 12 óra
csütörtök 13 óra
péntek 13 óra
hétfő 13 óra
szerda 13 óra
szerda 13 óra
szerda 14 óra
péntek 19.30

Hitoktatással kapcsolatos további hirdetések:
♦ az iskolai hittanórák a szeptember 12-i héten kezdődnek!
♦ hitoktatásra jelentkezni lehet a sekrestyében található jelentkezési
lapokon (azokat is kérjük újra beíratni, akik tavaly is jártak)
♦ elsőáldozási jelentkezési lapot az első szülői találkozón, szeptember
16-án adunk, ezért az érintett szülők megjelenésére feltétlenül
számítunk
♦ az elsőáldozók plébániai órái szeptembertől szerdánként 17-18
óráig,
♦ az elsőáldozós órákat a Református Iskolásoknak órarendi keretben
szerdánként délelőtt
♦ a bérmálkozók felkészülése péntekenként 18.00 - 19.00 óráig lesz
megtartva
♦ a „kis ifis” közösség számára az első összejövetelt szeptember 16án, pénteken este 20 órai kezdettel tartjuk, méghozzá kivételesen a
két ifjúsági csoportnak, az Ifjúsági Közösségnek és a Kis Ifjúsági
Közösségnek közösen, a Szt. Imre Teremben. Erre az egyszeri
alkalomra 20 órától az újonnan beiratkozó nyolcadikosok szüleit is
szeretettel várjuk
Felkészítést
indítunk
felnőttek
számára
keresztségre,
elsőáldozásra, bérmálkozására, de azokat a felnőtteket is várjuk, akik
esetleg ezekben a szentségekben már részesültek, de szeretnék a
hitüket elmélyíteni, jobban megismerni. Ezzel kapcsolatban érdeklődni
lehet Zsolt atyánál szeptember végéig.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Szeptember 16. 19.00

elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek
első találkozója

Szeptember 21. 19.00

Szentségimádás az őrbottyáni Szent Miklós
templomban az újonnan avatandó
szolgálattevőkért

Szeptember 24. 9.00
18.00

elsőáldozási próba, utána szentgyónás
akolitus avatás Vácon a székesegyházban

Szeptember 25. 9.30

hálaadó szentmise az újonnan avatottakért

Október 2. 18.00

gyerekmise

Október 8.

elsőáldozás

Imádkozzunk az augusztusban
keresztelt gyermekekért!
Polonyi Nimród
Szabó Mátyás András
Fogarasi Gréta
Kovács Olivér
Mondics Máté
Lipp Hanna
Láng Zoé Katalin
Urunk Jézus Krisztus, áldd meg ezeket a
gyermekeket, akik a keresztségben
Tebenned újjászülettek! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!

A következő hónapban az alábbi családokért imádkozunk:
Szeptember 12-18. Juhász család
Szeptember 19-25. Nagy és Sejtes családok
A be nem töltött időpontokra még várjuk a családok jelentkezését a
templomi belső faliújságon!

SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN
Hétköznap, kedd és csütörtök
kivételével.. .......................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
6.30-7.30-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 3. csütörtök
19.15
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 csütörtök 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.

