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A szent király
„Aki erős, nemzeti, keresztény életet sürget, s Szent István
hagyományait tiszteli, annak e népet emelnie kell; új rétegesedést kell
benne megindítanunk, új alakulást, új célok iránt új törekvést, új
megfeszülést kell megindítanunk." Ma is írhatná e szavakat, de már
száz éve, hogy írópultjánál állva papírra vetette őket Prohászka
Ottokár, Szent István városa, Székesfehérvár püspöke.
Hogyan állunk ma Szent Istvánnal, akinek személyét ilyen egységben
akarjuk látni?
Ma újra megpróbálják megzavarni a fejünket a szent királlyal
kapcsolatban. Tapasztaljuk, hogy bizonyos vélemények szerint Szent
István nem jó, sőt bűnös, államalapítása pedig az ősmagyar pogány
kultúra elpusztítása volt. Számukra nemcsak hogy nem szent, hanem
még politikusként is elítélendő. Számukra a keresztény térítés és az
európai beilleszkedés - a XXI. századi dolgozószobából visszatekintve nem szimpatikus. A mondákat ugyan szeretik, de csak azokat, amelyek
beleillenek a gondolatmenetükbe.
Mindebből talán máris látszik, milyen fontos Szent István személye, s
mennyire kell az új kezdethez, hogy végre tisztázzuk magunkban, ki
volt a történelem és a mondák Szent Istvánja. Annyi téveszme után
legyen bennünk végre hiteles és élő első szent királyunk képe. Mert kell
a mondabeli csudálatos király is, aki megszabadít az ellenség kezétől hiszen ő a népé -, és kell a történelmi kutatások által tisztázott portré
is, hogy ne téveszthessenek meg minket többé „legendagyárosok".
Ki kell mondanunk, hogy Szent István keresztény államalapítása
nemcsak
elkerülhetetlen
volt
a
magyarság
megmaradása
szempontjából, hanem Magyarország európai integrációja az ő
érdeméből úgy ment végbe, hogy veszélyeztetett kis népből
nagyhatalommá lettünk, és közben megtartottuk önállóságunkat is.
Nem volt ehhez hasonló tett a keresztény államok akkori európai
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közösségében. István kivételes jelentőségű és erkölcsi tekintélyű
államot alkotott.
A magyar Mária-tisztelet gyökereit Szent
István
királyunk
országfelajánlásából
eredeztetjük.
Ám
érdemes
röviden
átgondolni,
hogy
a
Mária-tisztelet
rohamosan gyors elterjedésének és
felvirágzásának hátterében mi állhatott.
Szent
Gellért
püspök
kisebbik
és
nagyobbik legendája is arról ír, hogy tanítása nyomán a magyar nemzet
Krisztus anyjának nevét ki nem ejti,
hanem csak Úrnőnek mondja, hisz
Pannóniát is Szűz Mária családjának
nevezte Szent István király -, aki
lobogóira Mária képét festette. A szent
király országos törvénynapját minden
évben augusztus 15-én, azaz Mária
elszenderülésének és mennybevételének
ünnepén tartotta Székesfehérváron.
A
nagyobbik
Gellért-legenda
szerint
István
épp
egy
Nagyboldogasszony-napi prédikációja miatt szerette meg Gellértet, aki
a Napbaöltözött Asszonyról beszélt, s aki a kéréseknek nem tudott
ellenállni, ha azokat az „Irgalmasság Anyjának” nevében tették fel
neki. Az akkori ezredfordulós, Krisztus eljövetelét váró időszakban úgy
érezték, az emberiség rászorul az Irgalmasság Anyjának segítségére.
Boldogasszony kifejezésünket sokan a kereszténykor előtti pogány női
istenalakra vonatkoztatják. A Boldogasszony egy ősi asszonyistenség
neve lehetett, amelyet valószínűleg Szent Gellért püspök tanácsára
alkalmazhattak a hittérítők Szűz Máriára. Eszerint a boldogasszony
kifejezés nem állt túl messze a Szent Mária (Sancta Maria) névtől,
ahogyan a latin hívja gyakran Máriát, akinek neve helyett az úrnő
(=asszony) szó használata lehet a tisztelet vagy a névmágia jele is.
Forrás: Új Ember

Mély víz
Ahogy a nyári ifitáboroknál lenni szokott, idén is már jól előre meg lett
hirdetve a tábor időpontja (2012-ben ez július 24-e és 28-a között volt
Kosdon), a helyszín, a tábor várható programja, néhány fontos
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tudnivaló, meg persze az, hogy mindez mekkora anyagi ráfordítást fog
jelenteni egy főre vetítve.
Egyetlen lényeges különbség volt: a tábort ezúttal nem Balázs atya
szervezte, akinek a költözés miatt nem fért már bele az idejébe még
egy tábor „összehozása”. Ő ehelyett a gödi strandon látogatott meg
minket. Az Egyházközségünkből elbúcsúzó káplán ezt a feladatot
eredetileg három emberre hagyta, ők név szerint: Petneházy Réka,
Petrik Zsófia és Pocsai Noémi. A „hármas” aztán időközben kibővült
Chmelik Gábor személyével, aki gyakorlatiasságával és rálátásával
segített a szebbik nem képviselőinek a tábor lebonyolításában. Réka és
Noémi a felsősök táboroztatásánál szerzett hasznos tapasztalataikat
kamatoztathatták most ezalatt az öt nap alatt. A legfontosabb
tudnivalók megfogalmazásáért és a napirendet összefoglaló táblázat
elkészítéséért Zsófi felelt, de előbbivel kapcsolatban Noémi aztán még
egyszer kiemelte, hogy mik azok a kísértések, amikre vigyáznunk kell.
No, és persze kellettünk
mindehhez mi is, akik
saját
korlátaink,
vérmérsékletünk és családi
hátterünk
ismeretében
igyekeztünk
a
négyfős
szervezőgárda
válláról
levenni a terhek legalább
egy részét, mind a tábor
előtt
(imádsággal,
felajánlásokkal,
építő
javaslatokkal, stb.), mind
a tábor alatt a kulturált
közösségi
normák
betartásával, az egymásra való odafigyeléssel és persze az egyes
feladatokból is igyekeztük kivenni a részünket.
De a legnagyobb felelősség mégis a négy szervezőre hárult, elsősorban
a példamutatás terén. Ez jelenti a tábor „szabályainak” betartását, az
egyes lelki programokban, reggeli tornákban és más feladatokban való
részvételt, de jelenti az alázatot is (hiszen a szervezés jogát a
Jóistentől kapták ajándékba, Balázs atyán keresztül, nem ők dolgoztak
meg érte). A három lány és az egy fiú eltérő látásmódjuk, egyéniségük
miatt nagy küzdelmet vívtak ahhoz, hogy a legfontosabb kérdésekben
(különös tekintettel a tábor lelki részére és az egyéb tudnivalókra)
krisztusi egységre jussanak, és mindannyian engedni tudjanak a saját
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akaratukból. Mondhatjuk, hogy mind a négyen bele lettek dobva a
mély vízbe. És itt nemcsak az kellett, hogy ők négyen akarjanak
kiúszni a mély vízből, hanem kellett az is, hogy szükség esetén a többi
résztvevő
mentőmellényt
dobjon
nekik.
Pontosabban
az
ő
mustármagnyi részük is ott legyen abban a mentőmellényben.
Nem megkerülhető azonban a többiek felelőssége sem: nekik (köztük e
sorok írójának) azt kellett szem előtt tartaniuk, hogy most ők a
megbízott vezetők, legalábbis erre a szűk egy hétre. Mindezt Balázs
atya hiányában nehéz volt elfogadni, mert hosszú éveken keresztül
nem ehhez szoktunk hozzá. A szervezők példamutatása és a „nem
szervezők” engedelmessége együttesen kellett ahhoz, hogy a tábor
nagyobb zökkenők és lelki sebek nélkül teljen el mindannyiunk
számára. És akkor az Egyházközség többi tagjáról nem is beszéltem,
akik imáikkal, felajánlásukkal és anyagi hozzájárulásukkal vették ki a
részüket a tábor sikeréből (és amiért természetesen köszönet illeti
őket). Ami számomra a saját példámon keresztül még személyes
tanulság, az nem más, mint az, hogy annak megy könnyebben a
közösségen belüli krisztusi magatartás, aki ezt a legnehezebb
körülmények között (ami általában a családi fészek szokott lenni) is
naponta gyakorolja, sőt, igyekszik már otthon is a Közösség tagjai
között élő Krisztust mind nagyobb mértékben képviselni. Aki ezt csak a
Közösségen belüli létre tartogatja, előbb-utóbb durván kibukik belőle
rosszabbik énje és az válik egyre meghatározóbbá. Petneházy András
Az alsósok és felsősök
részére
megszervezett
plébániai hittantáborra az
idén Kosdon került sor
július 17-20. között. A
minden eddiginél nagyobb
létszámú tábor igen jól
sikerült, de nem jöhetett
volna létre a jóakaratú
emberek segítsége nélkül.
A szervezők ezúton is
szeretnék megköszönni a
nagylelkű adakozók és az
imádságukkal kísérő hívek
támogatását. Isten áldja meg életüket és szolgálatukat!
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Amit Balázs atyán keresztül tanultam
Először Gödöllőn találkoztam vele a kastélykápolnában. Mise után
meggyóntatott és kiszolgáltatta nekem Krisztus testét. Amikor
megtudtam, hogy Veresegyházon szolgál, megörültem, mert hacsak
látásból is, de ismertem már őt. 2005-től kezdve aztán volt alkalmam
rendszeresen találkozni vele, méghozzá péntek esténként az akkori
Ifjúsági Közösség vezetőjeként. No, és persze sok-sok vasárnapi
szentmisén.
Sokaktól hallottam és én magam is tapasztaltam, hogy az ő
személyében a Jóisten különös egyéniséget küldött a mi
Egyházközségünkbe káplánként, hogy nyolc esztendőn keresztül
szolgáljon minket, de főleg az Urat. Máshogy végezte a napi feladatát,
máshogy tartott szentmisét és máshogy prédikált (hosszabban és
részletesebben kifejtette az Evangélium aznapra rendelt részét), ahogy
azt például Zsolt atyán keresztül a hívek megszokhatták.
„Fiatalosabban”, „pörgősebben”, tevékenykedett, néha talán a
kelleténél valamivel „komolytalanabbul”. Ő nem egy „tipikus pap”, már
ha egyáltalán lehet ilyen összehasonlítással élni bármilyen lelkipásztor
esetében. Alighanem mindenkire (de legalábbis nagyon sok emberre)
„hatással volt”, persze a szó legjobb értelmében. De akik elég jól
ismerik, azok pontosan tudják róla, hogy a látszat ellenére igenis
nagyon komolyan vette a hivatását.
A bérmálásra való felkészülésem alatt és a pénteki hittanokon és a
nyári hittanos táborokban egy másik oldala is megmutatkozott: az élet
legfontosabb kérdéseiben, az elmúlással kapcsolatos dolgokban új
látásmódot is kaphattunk rajta keresztül, méghozzá azt, hogy a
keresztény tanítás igazságát a legújabb tudományos kutatások,
felfedezések sorra igazolják.
És persze még az is elmondható Balázs atyáról, hogy kitörölhetetlenül
belopta magát a gyerekek szívébe. Szerintem részben azért, mert ő
minden jó dologban benne volt: játékban, vidámságban, építő
szórakozásban. Az ő szavaival élve „nem volt semmi jónak az
elrontója”. Hittanok után az elsők között tért „aludni”, de persze
gyakran láttuk őt a szálláshelyén, amint a számítógépén még éjfél után
is dolgozik és a sürgős e-maileket intézi…
Annak azonban egész biztosan oka volt, hogy éppen ő, és nem más
volt majdnem egy évtizedig a mi káplánunk. És mivel sokfélék
vagyunk, egyesek könnyebben, míg mások nehezebben fogadták el őt.
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Az ő példáján keresztül megtanultam (és ezért a leckéért nagyon hálás
vagyok), hogy „a pap is ember”. A papnak is vannak olyan
tulajdonságai (az erények mellett), amik másokat zavarnak vagy
esetleg bántanak. De ő ezekkel együtt is Isten legközvetlenebb
szolgája. És ráadásul éppen annyira értékes szolga, mint az összes
többi
„kollégája”
szerte
ezen
a
Földgolyón,
egyéniségtől,
vérmérséklettől és tulajdonságoktól függetlenül. Isten nálunk messze
jobban tudja, hogy mire van szükségünk, de mindenhol, minden
egyházközségben ott lehet a hívők szívében egy elvárás arról, milyen is
legyen egy jó pap. De nemcsak hogy jobban tudja, hanem a
„skatulyából” esetleg jócskán kilógó szolgáján keresztül minket is szép
lassan formál…
Én hálás vagyok, hogy megismerhettem őt és megtapasztalhattam
rajta keresztül a Jóisten szeretetét. Nagyon sokat kaptam és tanultam
tőle. De ahogy őrajta keresztül formált minket az Úr, éppen úgy fog
formálni minket utódján, János atyán keresztül is, legfeljebb máshol
lesz a hangsúly. Én még egy darabig egész biztosan érezni fogom
Balázs atya hiányát, de hiszem azt is, hogy azért lett áthelyezve, hogy
még jobbat kapjuk a helyébe…
Petneházy András

Meghívás a családos közösségbe
Egyházközségünkben most szeptemberben kezdi 14. évét családos
közösségünk. Ez alatt az idő alatt nagyon sok kegyelmet kaptunk, sok
örömben és növekedésben volt részünk. Idővel teljesen átalakult
közösségünk, mert a létszám növekedéséhez szükség volt megfelelő
meghittséget biztosító keretekre is. Ezt a kiscsoportok kialakításában
találtuk meg. A nagy közösség alkalmait továbbra is általában havonta
egy szombati alkalommal tartja, e mellett a kiscsoportok is találkoznak
külön időpontban. Sok programot szervezünk az egyházközség
számára is, pl. az adventi kézműves foglalkozások, a véradások, az
adventi vásár, betlehemezés, a gyereknap mögött nagyrészt
közösségünk
tagjai
állnak.
A
legfontosabb
érték,
amit
a
közösségünkben meg lehet tapasztalni, rejtve történik. Ma, amikor
nagyon egyedül marad a család a házasság értékességével, a gyerekek
lelkileg is egészséges nevelésével, igazán nagy erő látni más
családokat, házasságokat ezen az úton haladni. Ezt engedjük
egymásnak, mikor táborozunk, kiscsoportban beszélgetünk, vállaljuk,
hogy valamiben hiányt szenvedünk, és kiszolgáltatottságunkban is
elfogadjuk társaink szeretetét.
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Most
szeptemberben
újra
alakulnak
kiscsoportjaink, az
idén 6 csoportban
fogunk találkozni.
Nagyon jó alkalom
a csatlakozásra!
Továbbra is várjuk
azokat
a
családokat,
akik
örömmel osztanák
meg
életüket
velünk,
és
kíváncsiak ránk!
Érdeklődni és jelentkezni a 06-70-6327950- es telefonszámon lehet.
Közösségünkről bővebben honlapunkon, www.udvozlegy.hu címen
lehet tájékozódni.
Prehoda Éva

A budapesti Genfest “hídjai”
Veresegyházon és Erdőkertesen
A 2012-es Genfest nemzetközi és
ökumenikus ifjúsági találkozó
Magyarországon,
Budapesten
kerül megrendezésre augusztus
30. és szeptember 2. között.
A
gen
egy
olasz
rövidítés,
jelentése:
új
nemzedék.
Így
nevezik a Fokoláre Mozgalom
fiataljait. A mozgalom – amelyet
Chiara Lubich alapított 1943-ban
Trentóban – ma 194 országban van jelen, célja az egyetemes
testvériség építése.
Az eseményen mintegy 4 ezer 17 és 30 közötti magyar fiatal vesz részt
országszerte - így Veresegyházról és Erdőkertesről is - továbbá 8 ezer
külföldi fiatal érkezik még az egész világról.
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A Genfest nagy lehetőség ezeknek a fiataloknak a találkozásra, a
tapasztalatcserére és közös gondolkodásra a szociális problémákról és
a vallásközi párbeszédről, de főként meghívás, hogy a testvériség
hídjait építsék.
Ezt a találkozót Róma után most első alkalommal rendezik meg
Budapesten. A rendezvény fő helyszíne a Sportaréna lesz, valamint
a főváros néhány jellegzetes pontja, így az V. kerületi Erzsébet tér
(augusztus 30. 18.00 óra) és a Lánchíd (szeptember 1., 21.00 óra). A
három napos program szentmisével zárul a Szent István Bazilika előtti
téren Szeptember 2-án, vasárnap délelőtt 10.30-kor, amelyet Erdő
Péter bíboros úr celebrál.
Nagy örömünkre szolgál, hogy Veresegyház polgármesteri hivatal és a
katolikus plébánia közös összefogásával közel 100 magyar Genfest
fiatalnak nyújthatunk szállást Veresegyházon és Erdőkertesen.
A fiatalok Budapestre utazása és visszautazása Veresegyház város által
biztosított buszokon fog történni.
A fiatalok elszállásolására családok jelentkezését várjuk.
Jelentkezési lap kérhető a sekrestyében vagy közvetlenül a
szervezőktől. Részletek a hírdetőtáblán illetve a mise utáni
hírdetésekben. Jelentkezési határídő: 2012 augusztus 19.
A Genfestről további információ az Interneten is olvasható:
www.genfest.org, www.ujifju.hu
További információk kérhetők Rákóczi Bálinttól (0620-9849755) és
Lukács Péter diakónustól (06-304744549)

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40

A Karitász csoport értesíti a kedves híveket, hogy a Karitász bolt nyitva
tartása a következőképpen alakul. Csütörtökön adományok fogadása 912 óráig. Szombaton adományok kiosztása szintén 9-12 óráig.
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ZARÁNDOKLAT
AZ IFJÚSÁGÉRT
A szomszédos egyházközségekkel együtt zarándoklatot szervezünk
Máriabesnyőre szeptember 22-én szombaton. A zarándoklatot a
plébániánkhoz tartozó gyermekekért és fiatalokért, valamint
a
közösségeikért ajánljuk fel. Tervezett időpontok és program:
9.00 - indulás a margitai kereszttől gyalogosan
13.30 - indulás a veresi templomtól busszal
14.30 - tanúságtétel, szentségimádás, gyónási lehetőség,
vasárnap előesti szentmise az altemplomban
17.45 - indulás haza busszal vagy gyalogosan
NAGYON FONTOS! Aki részt szeretne venni a zarándoklaton, a
részvételi szándékát a sekrestyében elhelyezett jelentkezési lapon
legkésőbb szeptember 16-ig jelezze. Fontos, tudnunk hány főre
rendeljünk buszt az oda ill. a visszaúthoz.

Tanúságtétel
Augusztus 8.-án, szerdán este vendégünk volt Agárdi Kovács Attila, aki
öt évet töltött a medjugorjei Cenacolo közösségben, ahol
szenvedélybetegekkel foglalkoznak, és tanúságot tett az életével
kapcsolatban. Akinek nem sikerült eljutnia az előadásra Agárdi Kovács
Attila élettörténetét itt is meghallgathatja:

http://www.udvozlegy.hu/Kovacs_Attila_tanusagtetele_2012_08_08.mp3
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A gyermekek számára történő elsőáldozási felkészítésre
leghamarabb 3. osztályos kortól lehet jelentkezni. Az órák a
Református Iskola 3. osztályosainak az iskolai órarend keretében
lesznek megtartva, a többi jelentkezőnek szerdánként 17-18 óráig a
plébánia Szent Imre termében. Ezt az esetleges délutáni különórák
beosztása miatt hirdetjük már most. Jelentkezési lapot - iskolától
függetlenül - az első szülői találkozón lehet kapni, melyen a megjelenés
a jelentkezés egyik feltétele. Az első szülői találkozás időpontja
szeptember 14. péntek 19 óra a Szent Pio Otthonban. A szerdai órák
megkezdésének konkrét időpontjait szeptemberi számunkban és a
templomi hirdetésekben közöljük.
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 15-ig.

A legmodernebb technológia újságunkban
A QR (Quick Response: gyors válasz) a
„kétdimenziós” vonalkódok családjába tartozik.
A leolvasáshoz egy kódolvasó szoftverrel
ellátott kamerás mobil kell (az újabbak
némelyikének a gyári szoftvercsomagjában is
benne van a kód olvasó, de az internetről is le
lehet
tölteni
a
jellemzően
ingyenes
programokat.
A
leolvasás
egyszerű:
a
kamerának megmutatott kódot az elindított
alkalmazás beszkenneli, a sikeres adatátvitelt
többnyire pittyenő hang jelzi. Az átvitt információ lehet a kijelzőn
megjelenő szöveg, de akár egy utasítás is, például arra nézve, hogy az
okosmobil látogasson meg egy honlapot.
Páll Mártonnak köszönhetően immáron újságunk is rendelkezik ilyen
kóddal. Ez a kód mindig a Teremtő Lélek legújabb számát mutatja meg
az egyházközségi honlapon keresztül. A jövőben az újság utolsó
oldalán, állandó helyet keresünk a kódnak. Aki tudja, használja!
A szerk.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Augusztus 20.

9.30

Ünnepi, kenyérszentelő szentmise.

Augusztus 26. 18 óra

Gyerekmise

Szeptember 9. 9.30

Tanévnyitó (Szentlélek hívó) gyerekmise
iskolatáskák megáldásával, közösségekbe
meghívással

Szeptember 14. 19 óra

Elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek
első találkozója a Szent Pio Otthonban

Szeptember 22. 9 órától Egyházközségi zarándoklat Máriabesnyőre

Imádkozzunk a július hónapban keresztelt
gyermekekért!

Láng Dorka Jázmin
Péter Amira Virág
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!

Esküvőre készülnek
augusztus 31. 17.00
Muka Viktor - Rácz Anita
szeptember 1. 16.00
Kenyó János - Leszák Beáta
szeptember 7. 17.30
Gombai Csaba - Miskolci Renáta
szeptember 14. 15.00
Bujtás Krisztán - Deli Ágnes
szeptember 15. 16.00
Mihálydeák Barna - Bártfai Erzsébet

SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN
Hétfőn és szerdán a Szt. Pio
Otthonban………………………… ..10.00
Kedden, csütörtökön és pénteken..
........................................18.30
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
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 2. péntek 19
óra, Erdőkertes
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 9 óra
Szeretetláng kéthetente szombaton 9.00
Cursillo csoport: minden hónap 1.
csütörtök 18 óra (könyvtár)
Szent
Mihály
hétköznapokon (csütörtök
kivételével) 19.15; szombaton 18.00, vasárnap 15.30

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 Dóra, Ferencz Zoltán
(e-mail: ferencz.zoltan@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu)
Az újság elolvasható a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu honlapon is.

