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Elsőáldozásra készülők befogadási szentmiséje
„Meghívtál Jézusom, látod, itt vagyok”
2012. február 5-én délelőtt Veresegyházon 21 gyermek a befogadási
szentmise szertartása során kötelezte el magát, hogy az elkövetkező
időszakban az elsőáldozásra és közülük egy gyermek a keresztség
felvételére is odaadással készül.
Elsőáldozásra készülő gyermek édesanyjaként és kezesként a tél talán
leghidegebb napján nagy izgalommal léptem be családommal a
templomba. A kinti dermesztő hideg ellenére Isten érezhető közelsége
ezen az ünnepélyes szentmisén felmelegítette lelkünket-testünket. Az
elsőáldozásra készülő gyermekek szüleikkel és kezeseikkel érkeztek a
szentmisére. Balázs atya szentbeszéde után a gyermekeké lett a
főszerep: a befogadási szertartás elkezdődött. Az oltár előtt
megilletődve, félkörben állva olvasták fel azokat a szentírási igéket,
amiket az elsőáldozásra és a keresztségre való felkészülés során
útmutatóul választottak. Választásukat röviden meg is indokolták.
Balázs atya kérdéseire válaszolva a gyermekek megígérték, hogy méltó
módon fognak készülni az elsőáldozás valamint a keresztség
szentségének a felvételére: a szentáldozással Krisztust szeretnék
magukba fogadni, és lelki megerősödést kérnek. Mi szülők és kezesek a
veresegyházi katolikus közösség előtt vállaltuk, hogy gyermekeinket
segítjük az elsőáldozásra való felkészülésben, példát mutatva nekik.
Balázs Atyától megkapták a Szentírást benne a befogadási
emléklappal, hogy a felkészülés alatt mindennapi olvasmányuk legyen
hitük gyakorlásáért. A gyermekek által választott igék Istenbe vetett
hitüket, szeretetüket, gyermeki tisztaságukat mutatják:
„Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él benne” (1Jan 4,16)
Csizmadia Zsófia
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök
élete van” (Jn 6.54)
Varga Mária
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„Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy
én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34)
Lapu Boglárka
„Nem tudjátok, hogy a pályán a versenyzők mind futnak ugyan,
de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.”
(1Kor 9;24)
Wirth Máté
"Szeresd felebarátodat, mint saját magadat" (Mt 22,39)
Milus Lajos
„Az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, ők pedig
ismernek engem, és én örök életet adok nekik, és nem vesznek
el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből” (Jn
10,27-28)
Ferencz Márton
"Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket és
imádkozzatok
üldözőitekért!
Így
lesztek
fiai
mennyei
Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, erőt ad
igazaknak is, bűnösöknek is." (Mt 6,44-45)
Sajó Attila
A közösségbe való befogadással nem csak a szülők és a kezesek,
hanem a közösség felelőssége is lett a gyermekek elsőáldozásra és
keresztségre való felkészülésének biztosítása. Az idén először Balázs
atya a vácrátóti közösség hagyományát hozta el hozzánk: az
elsőáldozásra készülő gyermekek nevei egy kosárba kerültek. Ebből a
kosárból a szentmise végén mindenki húzott egy nevet, akiért
személyesen is imádkozni fog, kérve a Jóistent, hogy útjuk során
szívük mindvégig nyitva álljon az Úr Jézus előtt. Imádkozzunk ezekért
a gyermekekért és családjaikért, mert amint azt Balázs atya is
elmondta: mától ezek a gyermekek Krisztus családjába tartoznak.
Közös az öröm, de közös a felelősség is!
Csizmadia-Garami Judit
Ezúton is köszönjük Eirtingerné Hrumó Zsuzsannának, hogy a
befogadott gyermekeknek egy-egy névre szóló könyvjelzővel
kedveskedett!

Január
28-án
harmadik
alkalommal
tartott
előadást
egyházközségünkben Uzsalyné Pécsi Rita „A nevelés az élet szolgálata”
címmel. Mindazoknak, akik nem tudtak ott lenni, de érdeklődnek a
téma iránt, az előadó beleegyezésével elérhetővé tettük eddigi
előadásainak hanganyagát tömörített formában. A file letölthető a
Családos Közösség honlapjáról: www.udvozlegy.hu
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Tanulságos történetek 2.
Balázs atya gyűjteményéből
Levél Jézustól
Emlékszel-e még… mikor voltál utoljára itt velem? Itt csöndben, rám
figyelve? Mikor szakítottál időt arra, hogy velem legyél, csak velem?!
Gondolsz néha arra, hogy szeretlek? Szeretlek, mert enyém vagy,
szeretlek, mert én teremtettelek.
Azért teremtettelek, mert szeretlek és mindig is szerettelek.
Szeretetem teremtménye vagy! Benne voltál terveimben, hogy része
legyél a világnak. Öröktől fogva benne voltál a szeretetemben, hogy a
világnak része lehessen benned. Akartam, hogy legyél és akarom, hogy
az legyél, akinek akartalak. Nem kérdem ki vagy, milyen vagy.
Ismerlek téged. Ismerlek és elfogadlak olyannak, amilyen vagy. Ha
sántítasz, nem kívánom tőled, hogy táncolj. A mankóiddal együtt is
bejöhetsz hozzám. Ha táplálékra van szükséged, adok neked. Ha
vigaszra vágyakozol, nálam megtalálod. Nem darabollak szét részeidre,
hogy megismerjelek. Nem szavaid és tetteid alapján ítéllek meg. Én, a
szívek, vesék vizsgálója ismerem legtitkosabb gondolataidat is.
Ismerem vágyaidat, szándékaidat. Én nem a külső alapján ítélek. Én
magadhoz mérlek, nem másokhoz. Én nem utállak a bűneid miatt. Én a
bűneidet utálom, és a bűneidtől csak általam szabadulhatsz meg. Csak
szólj, és én megbocsátok neked, csak kérd, és újra tiszta lappal
indulhatsz előttem. Én azt akarom, hogy örülj, hogy boldog légy! Mert
én örülök neked, és meg akarom osztani veled az örömömet! Én azt
akarom, hogy tudj nevetni, hogy mindig vidám legyél. Én azt akarom,
hogy észre vedd: az élet szép és élni jó!
Azt akarom, hogy színt vigyél mások életébe is, hogy az emberek
megtanuljanak kacagni tőled, hogy felszabadult lehess. Azt akarom,
hogy az enyém lehess, hogy kifoszthassalak. Nem azért, hogy
kifosszanak, hogy semmid se legyen, hanem, hogy én legyek
mindened, hogy egészen betölthesselek, hogy átjárjalak, s hogy
szeretetem a tied legyen.
Jól tudom életed tele van gondokkal, nehézségekkel. NE FÉLJ, nem kell
félned, én veled vagyok. Én a tied vagyok, egészen neked adtam
magam. Aki fél, az nem talál meg engem. A félelem elfordít tőlem. A
félelem meggátol abban, hogy szeretni tudj. Aki fél, az nem tud igazán
szeretni. A félelemtől kell félned. Én a tied vagyok, és ez elég neked.
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Az én kegyelmem elég neked, és én betöltelek. Hogyan magyarázzam
meg neked: én mindig veled vagyok. Akkor is, ha úgy érzed, mindenki
elhagyott, akkor is, ha azt mondod, nincs szükséged rám. Én melletted
állok és várom, hogy figyelj, FIGYELJ RÁM!
Nem kényszerítelek, csendben szólongatlak, s ha rám figyelsz,
meghallod hangomat. A neveden szólítalak, az igazin, amelyet én
adtam neked. Csak akkor hallod meg a hangomat, ha ismered a
nevedet, ha tudod, hogy fontos vagy nekem. Fontos vagy nekem, mert
szeretlek. Nélkülem semmi vagy, nincs életed, nincsenek lehetőségeid.
Nélkülem nincs meg az újrakezdés lehetősége. Ha egyedül akarod járni
az utadat, megteheted. Elfordulhatsz tőlem. Ha nem akarsz látni,
becsukhatod szemeidet, ha nem akarsz hallani, befoghatod füleidet. Ha
nem akarsz emlékezni rám, megfeledkezhetsz rólam. De nélkülem az
életed olyan, mint a fáról lehullott levél: a legelső szél elsodorja. Mint
az olaj nélküli mécses: hiába akar lobogni, csak a kanóc ég el
füstölögve. De én nem oltom ki a pislákoló mécsest, és a megtört
nádszálat sem töröm össze: én semmire sem kényszerítelek, mert
szeretlek. És ha néha vádolsz, gyűlölsz, én akkor is szeretlek! A
kudarcaidban is ott vagyok veled, mert önmagadban semmi vagy, de
én a kudarcaidban is szeretlek. Olyan könnyen megfeledkezel rólam: a
barátok, a munka, a szórakozás vagy a mindennapi robot leköti
figyelmedet. Csak ha nagy a baj, ha szorít az idő, akkor jutok eszedbe.
Akkor jössz: de én mindig várlak. Szüntelenül, mert egészen neked
adtam magamat.
Minden beteljesedett, mert Atyám, az örök Atya így akarta. Jöjj velem,
ne szégyelld, hogy veled vagyok! Talán nem érted, hogy miért tettem
mindezt: miért volt szükség a Betlehemre, a Golgotára, miért a szalma,
a jászol, az ostor és az „áldozat”, a kereszt… Nem baj, ne törd a fejedet
rajta túlságosan… ne akarj mindent egyszerre megérteni! Ha tudsz
szeretni, láthatod: a szeretet áldozatot követel, önfeláldozást!
Én téged végtelenül SZERETLEK.
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BETEGEK SZENTSÉGÉNEK FELVÉTELÉRE KÉSZÜLÜNK

„Uram, Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő
emberek
iránt,
hogy
szeretettel
megosszuk
bánatunkat és aggodalmainkat, reményeinket és
örömeinket,
és
utat
mutassunk
nekik
az
üdvösségre.”
A BETEGEK VILÁGNAPJÁN a BETEGEK
SZENTSÉGÉNEK felvételére készülünk. A legszentebb
imádságban, a szentmisébe bekapcsolódva – együtt
szeretnénk
elmondani
kéréseinket,
könyörgéseinket,
hálánkat
JÉZUSNAK
és
az
Ő
ÁLDOZATÁHOZ
kapcsolva
testi-lelki
gyengeségeinket felajánlva megerősítést kaphassunk a Betegek
Szentségének kegyelmeiből. A LOURDESI SZŰZANYA közbenjárását is
kérve.
„Beteg valaki közületek? Hívassa az egyház papját, azok
imádkozzanak fölötte és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből
fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyebbíti Őt…
ha pedig bűnökben van bocsánatot, nyer. Imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az igaz ember állhatatos
könyörgése.”(Jakab 5, 14-16)
„Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha az lenne az utolsó
szavam, amelyet kimondok! Add, hogy mindig úgy cselekedjem,
mintha ez lenne az utolsó tettem, amelyet végbeviszek! Add, hogy úgy
tudjak szenvedni mindig, mintha az lenne az utolsó gyötrelmem,
amelyet felajánlhatok Neked! Add, hogy mindig úgy imádkozzam,
mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a földön, hogy
beszélgethessek Veled!”
„Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben van a nap… Ugye
lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az
írásokat.” Add URAM, hogy a mi szívünk is úgy nyíljon meg, mint az
emmauszi tanítványok szeme, s mindig a Te Fényedben és Jelenléted
Világosságában élhessünk.
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E SZENT KENET ÁLTAL
ÉS NAGY IRGALMASSÁGA SZERINT
SEGÍTSEN MEG TÉGED AZ ÚR
A SZENTLÉLEK KEGYELMÉVEL:
FELELET: ÁMEN.
SZABADÍTSON MEG BŰNEIDTŐL,
ÜDVÖZÍTSEN TÉGED,
ÉS ERŐSÍTSEN MEG JÓSÁGÁBAN!
FELELET: ÁMEN

A szentmisében is hálát adunk és egyúttal felajánljuk
magunkat Istennek. Isten úgy teremtett, hogy vágyódjunk az igazi
szeretetre – az Ő vágya, hogy állandóan részesüljünk feltámadott Fia
örömében. A mennyország az ember létének érintkezése Isten lényével
– ember és Isten bensőséges találkozása – s minden szentmise is az.
Erre a Nagytalálkozásra készülünk egész életünkkel.
A szenvedés értelme mély misztérium: a keresztre feszítettel
együtt + felajánlás + odaadottság.(Legyen az, testi fájdalom v. mély
lelki seb ~ Jézus meggyógyítja.)
A szenvedő Krisztusra vetett tekintet meg tud gyógyítani. Ui.
A beteg ember arcába tekintve a keresztre szegezett húsvéti Krisztus
szemébe nézünk, aki épp a mi megmentésünkkel van elfoglalva.
A betegek szentsége olyan, mint egy drágagyöngy,
ékszerdoboz, kincses doboz.
„Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami
még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az egyháznak javára”
(Kol 1,24) A szenvedő keresztény sajátos módon egyesül Krisztus
keresztjével, részese a megváltásnak. A betegek kenete a hívőt
megszenteli, és szorosan kapcsolja az Úr megváltói tevékenységéhez.
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E szentség sajátos kegyelemben részesíti a keresztény embert. A
szentség kiszolgáltatásának az a lényege: a pap megkeni a beteg
homlokát és kezeit – a kenetet a liturgikus imádság kíséri, amely a
szentség sajátos kegyelmeiért esdekel.
A betegek szentsége kegyelmének sajátos hatásai: - a beteg
egyesül Krisztus szenvedésével saját és az egész Egyház lelki javának
hasznára. – Megerősödés, béke és bátorság, hogy a hívő keresztény
módon viselje a betegség vagy időskor szenvedéseit. – A bűnök
bocsánata, ha a beteg azt a bűnbánat szentségével nem tudta elnyerni.
– Az egészség helyreállása, ha az a beteg lelki javát szolgálja. –
Előkészítés az örök élet felé átmenetre.
Az imádságos életre segítő tíz jó tanács
1. Tekints néha vissza a múltba: békésen, félelem nélkül!
2. Dicsérd az Istent mindazért, amit érted tett, és adj hálát azért a
jóért is, amit te tettél.
3. Fogadd el, ami álmaidból és elhatározásaidból befejezetlen maradt:
lelkifurdalás nélkül.
4. A rosszat, amit elkövettél, vesd az isteni irgalom mélyére: igaz
bűnbánattal.
5. Ha imádkozol: tanulj meg végre inkább hálát adni, mint kérni:
őszintén.
6. Higgy abban, hogy Isten előbb szeretett téged, sokkal előbb, mint
ahogyan te gondoltál Rá – és sokkal tovább szeret, akkor is, ha esetleg
elfeledkeznél Róla: örökké.
7. Öltsd magadra a béke, a megbocsátás és a kiengesztelődés
köntösét: légy elnéző.
8. Minden új napot köszönj meg az Istennek: meglepetésként fogadd.
9. Kevés dologhoz ragaszkodj és mondj le sokról: gondtalanul.
10. Vágyakozz az Égi Hazába, de a pillanat megválasztását Istenre
bízd: forrón vágyódhatsz, de maradj tanulékony.
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„Urunk, taníts meg számba venni napjainkat,
eljussunk a szív bölcsességére” (Zsolt 90, 12)

hogy

Az idősek pusztán létükkel az Isten népének mély dimenzióját
tárják fel. ”Legyen hálaadás az életetek” (Kol 3, 15). Jó tündér vigyáz
az öregkor napjaira: hála és a jó emlékekkel megrakott emlékezet.
Tapasztalatátadás és bölcsesség – több érzékük van „lenni” mint
„tenni” iránt. Áldás a magas kor, Isten ajándéka! Az életkorral nem
egyszer a nyitottság és a készség is növekszik az emberben.
Keresztény bölcsesség- alapvető bizalom abban az igazságban, biztos
helyen vagyunk – Isten ingyenes szeretetének ölén. A keresztény
alázat – visszatérés a gyermeki tisztasághoz és bizalomhoz.
Simeon karján a gyermek Jézus és Simeon szemei megnyílnak:
”Most már… elbocsáthatod, Uram, szolgádat békességben…” (Lk 2, 29)
Szívünk fiatalságát talán legjobban a jótékonysága tartja meg –
más „áramkörbe” lép az ember. Elfogadni a múltunkat – derűs
nyugalommal tovább lépni. Boldog öregkor receptje a megbocsátás,
kibékülés – saját magunkkal, másokkal – ez megfiatalítja az embert.
Aki boldog napokat él, az belép a Hála gyümölcsöskertjébe – jobban
észreveszi a dolgok szépségét, természetét, emberekét, az Istenét.
Az idős, beteg ember lelkisége ilyen csöndes mozdulatlanságban mélyül
el. Imádkozik és hordoz. Az egyházban létük érték: az imádság és a
szenvedés – szívük csendjében egyre jobban felfedezik a szentségek
mélységét.

”Vedd Uram és fogadd el teljes szabadságomat,
emlékezetemet, értelmemet és egész akaratomat,
mind azt, amim van, és amivel rendelkezem. Te
adtad nekem ezt. Neked, Uram visszaadom.
Mindenem a tiéd, tégy vele, amit akarsz. Csak
szereteted és kegyelmedet add, ez elég nekem!”
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SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40

Az én két karácsonyi ajándékom
Az első – egy hálától elhomályosult szempár. Tulajdonosa egy régi
kedves ismerősöm, aki nyugdíja nagy részét a gázszámlára költi, és
még így is „húz az ablak”. Nincs rá pénzem – volt a válasz. Valamit
mégis tenni kell, gondoltam. Pénzem ugyan nekem se sok, de adott az
Úr észt, hát használni kell! És pillanatok alatt kész volt a terv.
Huzatfogó párna a megoldás! A párommal közösen (ő ugyan nem
KARITÁSZ-os, de nagyon segítőkész) szabtunk, varrtunk, szivacs
törmeléket töltögettünk és ünnep előtt elkészült a „nagy mű”. Amikor
helyükre tettem a huzatfogókat, olyan csodatekintetet kaptam cserébe,
hogy úgy éreztem, én kaptam a legszebb karácsonyi ajándékot!
A második hasonló, de társul hozzá még 4 gyermek örömtől,
meglepetéstől csillogó szeme.
December 23-án, az ünnepi sütés-főzés hajrájában egyházközségünk
egy kedves tagja (Szabó László, Sportföld u.) fölajánlott egy DVD
lejátszót, jó néhány filmmel megtoldva. Gyorsan átszerveztem
teendőimet, telefonáltam párat, a párom autókázott néhány felesleges
kilométert (itt nem voltak otthon, ott nem engedték be, amott
elköltözött az egyedülálló anyuka, stb.). Sikertelenség, elkeseredés. És
amikor már beletörődnék a kudarcba, megérkezik a megoldás! Egy
kedves ismerős telefonál, nem lenne nagy baj, ha most jönnének az
ígért ruha adományért? Baj? Dehogy! Soha jobbkor!
A három zsák mellé tettem még egy negyediket, melyben bedobozolva
ott volt a meglepetés ajándék. Amikor elmondtam, mi van a negyedik
zsákban, olyan lármás örömmel köszönték meg, amilyet nagyon régen
láttam. Álltam az öröm zsivaj közepette, és arra gondoltam: köszönöm
Uram, hogy segítettél megoldani a problémámat, és kérlek, sokszor
ajándékozz még meg engem a segítség nyújtás örömével!
A KARITÁSZ csoport nevében: Szilvási Lászlóné
Február 22-én, Hamvazószerdán kezdetét veszi a Nagyböjt, az a
bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való
elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessünk
Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. Ezt a
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Készületet segítendő idézünk néhány gondolatot XVI. Benedek pápa
2011. évi nagyböjti üzenetéből: „Az Egyház az egész nagyböjti
időszakban különösen bőven adja nekünk Isten igéjét. Róla elmélkedve
és magunkévá téve, megélve a mindennapokban, megtanuljuk az
imádságnak egy értékes és semmivel nem helyettesíthető formáját,
mert az Istenre való odafigyelés, aki továbbra is szól hozzánk
szívünkben, táplálja hitbeli előrehaladásunkat, melyet keresztségünk
napján kezdtünk el. Az imádság lehetővé teszi azt is, hogy új módon
fogjuk fel az időt: az örökkévalóság és a természetfeletti távlata nélkül
ugyanis az idő csupán egy olyan távlat felé vezeti lépteinket, amelynek
nincs jövője. Az imádságban azonban időt találunk Istenre, ezáltal
felismerjük, hogy „az Ő igéi nem múlnak el” (Mk 13,31), és abba a
bensőséges közösségbe lépünk vele, „amit senki el nem vehet tőlünk”
(Jn 16,22) és amely megnyit bennünket arra a reményre, amelyben
nem csalódunk, az örök életre.
Nagyböjti utunk, amelynek során a kereszt misztériumát szemléljük,
azt jelenti, hogy Krisztushoz „hasonulunk a halálban” (Fil 3,11) azért,
hogy mély megtérés menjen végbe életünkben. Vagyis hagyjuk, hogy a
Szentlélek működése átalakítson bennünket, ahogy Szent Pállal történt
a damaszkuszi úton; határozottan Isten akarata szerint irányítsuk
életünket; szabaduljunk meg önzésünktől úgy, hogy legyőzzük a
másokon való uralkodás ösztönét és megnyíljunk Krisztus szeretetére.
A nagyböjti időszak megfelelő alkalom arra, hogy felismerjük
gyengeségünket, őszintén megvizsgálva életünket befogadjuk a
bűnbánat szentségének megújító kegyelmét és határozottan Krisztus
felé haladjunk. ! A Megváltónkkal való személyes találkozás által,
valamint a böjtön, az alamizsnán és az imádságon keresztül a
megtérés útja a húsvét felé arra segít, hogy újra felfedezzük
keresztségünket.”
Forrás: Magyar Kurír
Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról
Ajánljuk a testvérek figyelmébe egyházközségünk alapítványát, a
Várhelyi Vilmos Kiemelkedően Közhasznú Alapítványt, mely a
plébániai célok segítésére jött létre. Az alapítvány számlaszáma:
66000011-11024240. Kérjük, hogy adóbevalláskor adójuk 1%-áról
rendelkezzenek az alapítvány javára. Adószám: 18697438-1-13.
Kérjük továbbá, hogy adójuk másik 1 %-ával segítsék a Római
Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Február 22. 18.30 hamvazó szerda, mise
Február 26. 18 óra gyerekmise
Március 2. 19 óra

elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek
találkozója

Március 4.

A kiválasztás szertartása a beavató szentségek

9.30

felvételére készülő felnőtt katekumenek részére
Március 11. 9.30

gyerekmise

A nagyböjt péntekjein a keresztút stációit imádkozzuk végig
egyházközségünk egy-egy közösségének vezetésével. Ezekre a közös
imákra hívunk szeretettel a keresztutat vezető közösségeken kívül is
minden veresegyházi hívőt. A keresztutak minden pénteken 17 óra 30
perckor kezdődnek. Várjuk a közösségek jelentkezését!

Imádkozzunk az elmúlt időszakban keresztelt
gyermekekért!

Dienes Dávid Viktor
Hornyák Dávid
Karvai Emília
Petrik Bence
Gábor Ármin
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!
Az elmúlt számban Dienes Dávid Viktor neve helytelenül jelent meg,
ezért a kedves szülők és rokonok szíves elnézését kérjük!

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

