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A SZENT CSALÁDNAK VAGY A CSALÁD SZENTSÉGÉNEK
MISZTÉRIUMA
„Minden család titka mögött ott van egy még mélyebb isteni
misztérium, az, hogy Isten Szentháromság, hogy Isten közösség, hogy
Istennek valamiképpen családi élete van.
Az apának az Atyaistenre kell hasonlítania, az anyának a Szentlélekre,
a gyermeknek a Fiúistenre, mert amikor az idők teljességében
megtestesült a Második Isteni Személy, akkor nem nő (anya), hanem
férfi lett, és családot sem alapított test és vér szerint. […] Ez nem
véletlen választás. Nagyon-nagyon mély, létbeli alapja van annak, hogy
amikor a Fiúisten belép a világba, minden más állapotot, minden más
helyzetet visszautasít, és csak azt fogadja el, hogy gyermek legyen, fiú
egy családban.
Az Úr Jézus velünk testvéri kapcsolatot élt meg. Soha nem nevezték Őt
Atyának a tanítványok, és apostolait Ő is testvéreinek hívja. Azt
tanítja, hogy mindazok, akik benne hisznek, szintén Isten gyermekei
lehetnek. Hasonlítani kell nekik Apjukra a szeretetben, és nyugodtan
bízhatnak gondviselésében.
[…] A családban is minden az apától, az élet és a szeretet forrásától jön.
Ezért hasonlítania kell az Atyaistenre. Miben? A gondoskodásban. Jézus
szerint az Isten atyasága elsősorban szeretet. Aggodalmaskodó
apostolainak mondja: nyugodtak lehettek, Atyátok mindenről
gondoskodik. A madárkának a tolla sem hullik ki tudta nélkül. Tehát az
édesapa szerepe abban áll, hogy gondoskodjék, meglegyen minden a
családban: nyugodtság, béke és főleg rend. Jézus szerint Isten
atyasága abban nyilvánul meg, hogy esőt és napfényt ad. Palesztinai
kifejezés szerint ez azt jelenti: tél és nyár váltakozik, és ebbe semmi
nem zavarhat bele. […] Isten atyai szeretete az évszakok nyugodt
rendjében, a világmindenség napirendjében mutatkozik meg. Igenis,
egy jótékony, nyugodt rendet kell belevinni a család életébe. Ez is
gondviselés. A családapának abban is hasonlítania kell az Atyához,
hogy érdem nélkül, és megelőző módon szeret. Jézus szerint az Atyaisten
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felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Igazában az atyai szeretet
megelőző szeretet. Hiszen még nincs meg a kisgyerek, és már megépíti
a gyerekszobát. Hol voltunk mi, mikor Isten lerakta a mindenség
alapjait?! Ő már akkor gondolt ránk. A teremtés az Istenatya
gondoskodó szeretetének csodája. Mi ebbe a megelőlegezett szeretetbe
pottyantunk bele. Minden ember joga, hogy egy létezése előttről
származó, értékeitől független, ingyenes szeretet fogadja ebben a
világban. Isten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem
szeret, és egyáltalán ezért létezünk. Az apa szeretetében van valami
egészen isteni, transzcendens. Sajnos, akkor törik ez meg, mikor a
gyereknek azt mondja: „Ha rossz leszel, nem szeretlek.” Ezt soha nem
szabad kimondani. Ez borzasztó! Az apa szeretete nem jutalom a
családnak, mert jó voltál, hanem a családi univerzumnak fenntartó
ereje.
Jézus szerint az Atya irgalmas szívű. A családban is kell, hogy ott
legyen az irgalom, melynek forrása nem az anya, hanem az apa. A
tékozló fiúról szóló példabeszédben egy palesztinai apát látunk. Nem
eleve Isten képe. Egy kicsit talán szűkkeblű is, hiszen nem vette észre,
hogy a nagyobbik fiú szorong mellette. Talán neki is egy kicsit többet
jelentett a pénz, mint kellene. Csak akkor válik Isten képévé, mikor
meglátja tékozló fiát és elébe siet. Kiesik a szokásos atyai tekintély
szerepéből, megrendül, átöleli fiát, és (figyeljétek csak meg!) ő hívja
fel háznépét az irgalomra. A családapának az irgalom Istentől kapott
csatornájává kell lennie. Ez azt jelenti, hogy igazában csak az nősülhet
meg, aki az Atyaistennel bensőséges viszonyban van, mert senki sem
lehet forrás, csak ha az Atyával, az ősforrással egy életet él. […]
Az anyának leginkább a Szentlélekre kell hasonlítania. Ő hordozza az
élet misztériumát és az Ő légkörében növekszik a család. A Szentlélek
maga a szeretet a Szentháromságban. Az Atya és Fiú személyes
szeretete, vagyis az Atya és Fiú lelke a Szentlélek. Valamiképpen az
édesanya hordozza ezt a titkot. Ő lesz a család légköre. Azt is mondja
a Szentírás, hogy csak a Szentlélek ismeri az Atyaisten mélységeit is,
meg az ember mélységeit is. Ki ismeri az apát igazából a családban? Az
anya, aki tőle fogadta be az élet magját. Úgy nevezi a Szentírás a
hitvesi egyesülést, hogy „megismerés”. Ádám „megismerte” Évát, és
Éva fiút szült. És ki ismeri a gyerek titkát leginkább, ha nem az, aki
kilenc hónapig saját testében hordozta őt? Az édesanya ismeri az apa
mélységeit, és a gyermek misztériumát is, ezért ő a szeretet a
családban. […] Ő a könnyek hordozója és az öröm forrása. Az édesanya
a család lelkén a könny és az arcán a mosoly. Azt olvassuk a Szentírásban:
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„meg ne szomorítsátok Isten Lelkét, akinek jegyével meg vagytok
jelölve”.
[…]
az
édesanya
puszta
létével
a
legmélyebb
életmisztériumokhoz vezeti el a családot, mint a Szentlélek az
Egyházat. Az édesanya nem engedi, hogy a család felületes legyen. […]
A családban igazában ő a dobogó szív. Az apának és a gyermekeknek a
lelke. Milyen család az, amelyiknek nincs lelke?! […] Az édesanya (aki a
Szentlélek utánzója) a vigasztaló a családban. […] a Szentlélek a mi
vigasztalónk. A Szentírás így nevezi. Mit jelent ez az anyai vigasztalás?
Példát mondok. Ha egy halálraítélt rablógyilkos megkérdezné az
emberektől, minek tartják őt, azt válaszolnák: „az újságok is azt
mondják, hogy rablógyilkos vagy”. De ha meglátogatná őt édesanyja a
kivégzés előtt, ő csak azt mondaná neki: „drága, édes kis fiam”. Ilyen
a Szentlélek. Ügyvédünk (azt is jelenti a paraklétosz) az Atyánál.
Ilyennek kell lenni az anyának. […]
Jézus a gyermeki viszonyt vállalta a családban, mert ő a Fiú. […] Jézus
vonzalma a kicsik iránt abból is magyarázható, hogy az Atya szereti a
gyermekeket. Leginkább a gyermek érezheti át a családban, hogy
szeretik: „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik”. Képzeljetek el
egy emberi életet, ahol a gyermek nem hallja ezt az apjától: „Te vagy
az én szeretett fiam, akiben kedvem telik”, hanem valami másban telik
az apa kedve. Gimnáziumunkban meg lehet látni a gyermekeken, hogy
olyan családból jönnek-e, ahol szeretik őket, vagy sem. Milyen jó
annak a gyermeknek, aki megkapja az édesanya szentlelkes szeretetét,
és az apa csodálatos istenatyai szeretetét. Azon a gyermeken látszik,
hogy érzelmileg jóllakott. Abból minden jó lehet […] mert látott egy jó
mintát. […] Ő megtapasztalta, mit jelent szeretni és szeretve lenni. A
szeretet, amely a gyermek felé irányul, engedi őt növekedni. Az
Atyaisten is és a Szentlélek is engedte, hogy Jézus növekedjék
emberségben: fájdalmasan növekedjék! Nem szerették agyon Jézust.
Az Atya és a Szentlélek engedte, hogy a szenvedésből
engedelmességet tanuljon. A gyermek jogai isteni jogok. […]
És mi a gyermek kötelessége? A szófogadás. […] A gyermeknek meg
kell hallania az apa és anya szavát. Ebben nagyot véthet a gyermek.
Nagy bűn az, ha az apa és anya szava a füléig sem jut el. Ingyenesen
fürdik szülei szeretetében, de meg sem hallja, amikor szólnak neki.
Ezért a keresztény családban súlyos kötelessége a gyermekeknek a
szófogadás. A kisgyerek is bánja meg, gyónja meg, sirassa meg, ha
megkérték valamire szülei, de ő tovább játszott. Nem szeretet az,
amely ezt a szófogadást nem követeli meg a gyermektől. Egy életen át
a boldog Szentháromság titkában élünk a testi és lelki családban. […]
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Végül is mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Bár felnövünk, de hála
Istennek, az egyetlen Fiúban mi is fiúk, gyermekek maradunk. Tehát
szót kell fogadnunk: oda kell figyelnünk püspökeink és papjaink
szavára. Növekednünk kell abban a szeretetben, amit képviselnek. Így
épülünk Isten hatalmas családjává. Az emberi család, közösség tehát a
szentháromságos Isten képére teremtetett. Isten nem magányos,
családi élete van. […]”
(Barsi Balázs atyának a fenti című, kb. 2 évtizeddel ezelőtti írásából
válogattam az alábbi részleteket, melyeket a Család Évét lezáró
szentmisén prédikáció gyanánt olvastam fel 2011. december 30-án,
Szent Család ünnepén: Balázs atya)

Ez történt egyházközségünkben 2011-ben
Január 17-21.
Ökumenikus imahét
22.
Templomkert virágosítása
Február 6. Elsőáldozásra készülő gyerekek befogadási szertartása
Március 19. Bűnbánati liturgia
26. Galgás ifjúsági találkozó Veresegyházon
27. kismamák megáldása Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén
Április 3.
Vendégünk volt a református iskola
Nagyböjti lelkigyakorlat
15.
Éjszakai keresztút
16.
Húsvéti kézműves foglalkozás
Május
Hálaadás a tavaly kereszteltekért
Szeretetláng közösség megalakulása
Játszótér kialakítása
Június 5.
Gyermeknap, véradás
10.
Bérmálás
11.
virrasztás a városért a Margitán
Július 17.
Miénk a Fő tér
Alsós és ifi hittan táborok
Augusztus Felsős közösség tábora
Szeptember új imaiskola és bérmálkozó csoport indult
Új gyerekközösségek alakultak (minden korosztálynak)
Tereprendezés a plébániakertben
Pécsi Rita előadás sorozatának kezdete
9.
Hétkápolna zarándoklat (a zarándokok fogadása)
24.
Akolitus és lektor avatás
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Október 1.
8.
November
26.
27.
December

Egyházközségi zarándoklat
Elsőáldozás
Búcsú, előtte felkészülés a Szent Erzsébet lelki napon
Adventi vásár, kézműves foglalkozás és véradás
Útkeresők befogadása
Betlehemezés
Hódolat Jézus jászolánál

Gyűjtések eredményei az év folyamán
Katolikus iskoláknak:
131.000 Ft
Szentföld:
93.390 Ft
Péterfillér:
81.000 Ft
Református iskola:
124.600 Ft
Missziók:
106.735 Ft
Karitász:
113.665 Ft
A Várhelyi Vilmos Alapítvány számlájára a templom külső felújítására
558.000 Ft adomámy gyűlt össze, melyet önrészként használtunk fel a
pályázati támogatáshoz.
Az Alapítvány 2010-es (!) évről szóló közhasznúsági jelentés a plébánia
honlapján megtalálható.
A tavalyi év eseményeihez tartozik az egyházközségünkben történt 3
házasságkötés; 49 gyermek és 2 felnőtt keresztelés; 9 fiatal és 6
felnőtt bérmálás. 18 gyermek és 5 felnőtt volt elsőáldozó. 2011-ben 72
testvérünktől vettünk végső búcsút.
Köszönjük a testvéreknek az adományokat és a szolgálatokat!
Zsolt atya

AJÁNDÉK JÉZUSNAK
Karácsony másnapján, hagyományos módon készültünk AJÁNDÉKOT
ADNI JÉZUSNAK. Ez a szép hagyomány a HÓDOLAT JÉZUS
JÁSZOLÁNÁL ünnep még Várhelyi Vilmos Atya idejéből származik. (Ő
1954-1986-ig volt plébános, s ezt a formáját az ünneplésnek kb. a
1970-es években indította el.
Azóta a kisgyermekként ’hódolók’ már komoly felnőttek, vagy a saját
gyermekeiket vezetik Jézushoz.)
Így egy „hűséges és lelkes háttér csoport” mindig szívén viselte ezt
az ünneplést. Tavaly karácsonykor a fiatalok: Leszák András, Leszák
Beáta, Hlinka József, Barsi Bernadett és Boglárka, Csibi-Kuti Orsolya és

6
Gréta, Chmelik Gábor, Kovács Mihály, Richter Attila egy különösen szép
elmélkedéssel és kivetítéssel készültek. A legnagyobb
meglepetésünkre a templom szinte teljesen kiürült, alig maradt ott
valaki, hogy meghallgassa az elmélkedésüket.
Így valóban igazi
AJÁNDÉKOT ADHATTAK JÉZUSNAK, mert szinte csak Ő hallotta!
Nagyon szomorú voltam, de tudtam, hogy Jézus értékeli hűségünket!
S bevallom becsülettel, az idén karácsonyra készülődve arra
gondoltam, talán jobb lenne, ha elmaradna ez az ünneplés, mert nincs
értelme és biztosan hiába kérem meg a fiatalokat…
S a legnagyobb örömünkre, senki sem utasította el a kérést, sőt még
meglepetésként az I. sz. ÓVODA nagycsoportosai betlehemes játékkal
kedveskedtek nekünk. ☺ Köszönet a felkészítésben résztvevő Kopaszné
Piroska néninek, Szalókiné Edit néninek. Az ovihittanosokat Harcosné
Ica néni segítette a gyönyörű versmondáshoz. Köszönjük a technikai
rész előkészítését Leszák Andrásnak, a kivetítést Helembai Zsoltnak, a
kísérő zenélést Helembai Erzsikének.
Mindenkinek hálásak vagyunk, hogy ezt az időt odaajándékozták
Jézusnak és együtt ünnepelhettünk☺ A szülőknek, hogy odahozták
gyermekeiket és köszönjük a sok szép zenét és verset. A zenélés
ugyan nem „csatolható” ☺, de ízelítőül: amivel kezdtük, azt a
történetet csatoljuk, ami azt hiszem mindannyiunk szívét melengette –
ezt a történetet Lugosi Pannitól kaptuk:
Egy hat év körüli árva kisfiú így mondta el a karácsonyi történetet:
(…) „És amikor Mária betette a jászolba, Jézus rám nézett és
megkérdezte, hogy nekem van-e otthonom. Azt mondtam neki, hogy
nincs se anyukám, se apukám és így nincs otthonom sem.
Akkor Jézus azt mondta, hogy ott maradhatok vele, de én azt
válaszoltam, hogy nem lehet, mert én nem tudok ajándékot adni, mint
ahogy a többiek. Viszont nagyon szerettem volna Jézussal maradni,
úgyhogy elkezdtem gondolkodni, hogy mit is adhatnék neki. Úgy
gondoltam, hogy ha egy kicsit megmelengetem, az talán elég jó
ajándéknak. Megkérdeztem Őt: Hogy ha melegítelek, akkor az elég
ajándéknak? És Ő azt mondta: Ha egy kicsit megmelegítenél, az lenne
a legcsodálatosabb ajándék, amit valaha is kaptam – úgyhogy
bemásztam mellé a jászolba. Jézus rám nézett és azt mondta, hogy
vele maradhatok mindig.” (P. Simon Joseph Manjooran Chummar a
magyar szaléziak tartományfőnöke)
Befejezésül ezt az áldást hallhattuk, ami talán így az Új esztendő elején
Új Évi Jókívánság is lehet! Bízzuk Újra Életünk Krisztusra! Hogy valóban
VELE MARADHASSUNK MINDIG.
L.M.
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Áldott legyen a betlehemi Csillag fénye, mely Rád világít, és amely
Benned van. Az áldott Fény sugározzon be Téged, és melegítse fel
szívedet, hogy mindig úgy lobogjon, mint a kandallók tüze hideg téli
éjszakákon, és minden testvér és felebarát jöhessen melegedni
Hozzád.
Lakozzék és sugározzék szemedben a betlehemi Csillag sugara, mint az
ablakba állított adventi gyertyák fénye, mely az élet sötétjében
eltévedt vándorokat hívja megpihenni. Legyen a betlehemi Gyermekkel
való találkozásod elmúlhatatlan öröm és boldogság forrása Számodra.
December havában és egész évben Szent József, Szűzanya és Jézus
közössége tegye Családodat a béke, megértés és szeretet Oázisává,
melybe minden családtagnak megnyugvás, felüdülés és öröm a
hazatérés. Legyen áldott minden kapcsolatod.
Áldott legyen a Rád hulló lágy hópihe. Ekként hulljanak lelkedre a
kegyelem édes cseppjei, és csíráztassák és növeljék Benned az Élethez
oly szükséges (nyolc)boldogság-virágcsokrát, hogy mindnyájunk
örömére illatukkal megteljék a levegő, amerre csak jársz.
Szeresd az embereket, és ne feledd, hogy nincs ellenség, csak Tanító
van. Aki rosszat tesz, ő is tanít valamire. Áldd meg őt is, mert
mindannyian egy Atyának gyermekei vagyunk, egy Lélek köt össze
minket, és egy Bíránk lesz, melytől nem kell félnünk, ha menedékünk
az Úr. Ámen, Ámen.

Ökumenikus imahét – 2012 január 15-22.
AZ IMAHÉT ALAPIGÉJE (1Kor 15,51-58)
„Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni,
de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az
utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak
feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e
romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak
halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba
öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami
meg van írva: “Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod?
Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a
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törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk
Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak,
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen
tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”
A 2012-es Imahét imádságos és
tanulmányi anyagát egy olyan
munkacsoport készítette, amely a
Lengyelországban
élő
római
katolikus, ortodox, ókatolikus és
protestáns egyházak képviselőiből
áll.
Széles
körű
megbeszéléseket
követően
–
amelyeken
a
különböző lengyel ökumenikus
körök képviselői vettek részt –
elhatározták, hogy egy olyan
témát
választanak,
amely
a
Krisztusban való hit átformáló
erejéről
beszél,
különös
tekintettek az egyház – mint Krisztus teste – látható egységéért
folytatott imádságra.
Gondolataikhoz Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt levelének szavait
vették alapul, amelyek jelenlegi életünk mulandó természetéről
szólnak, annak minden nyilvánvaló „győzelmével” és „vereségével”
együtt, összehasonlítva azzal, amit Krisztus húsvéti győzelmében
kapunk.
Az ez évi Egyetemes Imahét apostoli tanítása felfed egy titkot. Annak a
győzelemnek a titkát, amelynek egyetlen vesztese van: a halál. A
korinthusi első levél 15. fejezete arra emlékeztet bennünket, hogy
Jézus Krisztus halál fölötti győzelmében osztozunk. Ez a jó hír
átformálja a verseny, a győzni akarás értelmét, az evangélium ereje
átformálhatja a győzni akaró ember értékrendjét. A Szentháromság
Isten örökkévaló és megváltoztathatatlan szeretete a halál fölötti
győzelme által megváltoztat bennünket. Ez az „elváltozás” az utolsó
napon a feltámadást jelenti, addig pedig a „nem hiábavaló” fáradozásra
való készségünk és képességünk gyakorlását. Jézus a versengés
kísértésébe esett tanítványait egy minősített versenyre hívja: aki első
akar lenni, legyen az utolsó és legyen mindenki szolgája.
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Bűnös természetünk „elváltozás”, átváltozás, átformálódás nélkül erre
képtelen, de az átformáló erő Krisztusban itt van közöttünk.
Az Imahét nyolc napja arra rendeltetik, hogy ez az átformálódás
Krisztus híveiben világszerte valósággá legyen. Segítsük egymást
ebben, hogy Krisztussal sok olyan győzelmet arassunk, amelynek
további nyertesei vannak, s csak a gonosz és a halál a vesztese. Ez az
átformálódott élet szerezzen sok boldogságot nekünk és a körülöttünk
lévőknek az újesztendőben.
Az imahéten mélyebben foglalkozunk azzal a hitkérdéssel, miszerint a
mi Urunk Jézus Krisztus győzelme mindannyiunkat megváltoztat.
Először a szolgáló Krisztusról elmélkedünk, majd a kereszt és
feltámadás útján haladva lelki utunk végül Krisztus uralmának
megünnepléséhez vezet.
Első nap - A szolgáló Krisztus átformál
Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon. (Mk 10,45)
Második nap - Az Úrra való csendes várakozás átformál
Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden
igazságot. (Mt 3,15)
Harmadik nap - A szenvedő Szolga átformál
Krisztus szenvedett értünk (1Pt 2,21)
Negyedik nap - Az Úr gonosz feletti győzelme átformál
Győzd le a rosszat jóval! (Rom 12,21)
Ötödik nap - A feltámadott Úr békessége átformál
Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség néktek!(Jn 20,19)
Hatodik nap - Isten állhatatos szeretete átformál
Ez a győzelem, a mi hitünk (1Jn 5,4)
Hetedik nap - A Jó Pásztor átformál
Legeltesd az én juhaimat (Jn 21,17)
Nyolcadik nap - Krisztus uralma egyesít
Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön királyi székemen.
(Jel 3,21)
Az ökumenikus imahét imafüzete alapján
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Az ökumenikus imahét menete Veresegyházon és
Erdőkertesen
Nap
Január 16.
hétfő

Időpont
18 óra

Helyszín
katolikus
templom

Prédikál
Fukk Lóránt
református lelkész

(házigazda: Sivadó
János)

Január 17.
kedd
Január 18.
szerda

18 óra

baptista imaház

18 óra

evangélikus
templom

Január 19.
csütörtök
Január 20.
péntek
Január 21.
szombat

18 óra

katolikus
templom
református
templom
erdőkertesi
katolikus
templom

18 óra
16 óra

Albert Gábor
evangélikus lelkész
Molnár Zsolt
római katolikus
plébános
Baranyi László
baptista lelkész
Sivadó János görög
katolikus parókus
Gergely Barnabás
református lelkész

Az adventi jótékonysági vásárról – másodszor…
Vásárunk jótékony célra fordítható eredményét, 300.000 Ft-ot a
közelmúltban az Egyházközség átutalta a kedvezményezettnek, a
Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítványának. Az
összegből az Intenzív Betegellátó Osztály számára két
pulzoxymétert vásárolnak. Ezt a kis műszert műtétek és intenzív
ellátás során kell használni, ahol a vér oxigénszintjét mutatja,
méghozzá mindig az adott pillanatban, folyamatosan. Egyszóval:
valóban nélkülözhetetlen, méghozzá az Intenzív Osztályon minden
ágynál, minden műtőasztalnál.
Átadásáról a későbbiekben még tudósítjuk a híveket.
Ha már másodszor írok a vásárról, nem mulaszthatom el, hogy
egyenként is megemlékezzek mindazokról, akik e „hármas”
hétvége (vásár+véradás+kézműves foglalkozás) sikeréért különösen
sokat tettek. Elnézést kérek azoktól, akiket esetleg kifelejtek!
Íme a névsor – a sorrend a véletlen műve:
Páll Márton, Pállné Gerencsér Nóra, Páll Melinda, Páll Vanda,
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Nagy József, Ratkai Levente, Ratkai Dani, Prehoda Ferenc,
Prehodáné Nagy Éva, Mikecz Andrea, Laki Erzsi, Laki László,
Basa Katalin, Lajos Andrea, Kalocsai Zsófia, Juricsek Ferenc,
Juricsek Dominika, Juricsek Milla, Molnár Zsolt atya, Garai
Andrásné, Wirth Bea és Wirth Attila, Nagy Tímea, Farkas Judit,
Tóth Ernő, Császár Ottó, Szabó Edit, Kovács Zsuzsa, Basa Ottó,
Varga Mihály, Karvai Ottó, Laki Balázs, Mondics Ágnes és Anna.
Lajos Zoltán
Külön köszönet az előző írás szerzőjének és az adventi vásár
ötletgazdájának,
Lajos
Zoltánnak
a
kitartó
és
alapos
szervezőmunkájáért!

A NEVELÉS AZ ÉLET SZOLGÁLATA
A 2011-2012-es tanévben a családos közösség szervezésében négy
alkalommal jön előadást tartani egyházközségünkbe Uzsalyné Pécsi
Rita. A harmadik alkalom következik: január 28-án 8:30-tól folytatódik
a sorozat a plébánián.
A nap témái:
"Serdül a kölök" - délelőtt 2 előadás, 8:30 - 13:00., (szünetekkel, majd
ahogy a téma adja magát.)
Serdül a kölök! Osztottak még nekünk lapot?
• Osztottak még nekünk lapot? Vagy most már mindegy?
• A serdülőkor életfeladatai, tipikus lehetőségei és nehézségei.
• Túlélés, vagy újjászületés? Amikor megreked a serdülésnél a
személyiség.
• A kamaszkori krízis értelme: Királyi Én születik! Értelmezzük,
segítsük!
Délután: 14:00-tól 17-ig szünettel: "Férfinek és nőnek teremtette..."
• Uniszex? Fából vaskarika?
• Egy nyelvet beszélünk? Más az agyunk is?
• "Egymás kedvéért születtünk"
A bűvös motiváció - szülők, tanárok, vezetők álma: a motivált
ember.
• Hogyan működik? Miért nem?
Szeretettel várunk mindenkit, aki most éli serdülő gyermekével a
hétköznapokat, azt, aki készül erre az időre, és azt is, aki szeretné
jobban megérteni saját élettörténetét.
Pécsi Rita beleegyezésével elérhetővé tettük Pécsi Rita eddigi
előadásainak hanganyagát tömörített formában. A file letölthető a
Családos Közösség honlapjáról: www.udvozlegy.hu
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Kevesebb, mint a fele
Létezik egy magatartási forma, amelynek egy keresztény közösségen
belüli megnyilvánulása számomra a legmélyebb undor tárgyát képezi.
Arra a képmutatásra gondolok, amikor a közösség egy „befolyásos”
tagja, aki esetleg már „régi motorosnak” számít, egy vagy több
lényeges dologban egészen mást mutat kifelé, mint ami a valóság,
főleg, ha ezalatt saját pozíciójának „bebetonozása” érdekében a
közösség vagy egyházközség vezetőjeként szolgáló pap kegyeit keresi.
Külső szemlélő számára az egyik, ha nem a legnagyobb „arcnak” tűnik,
valójában azonban bűnös dicsőséghajhászásról kell beszélni. Nem
veresegyházi példa kapcsán jutott ez eszembe, de valakitől hallottam
egy történetet, amely többek közt ezen sorok megírására ihletett, és
ami még jobban megerősített abban, hogy ne azon az úton járjak,
amelyen a történet főszereplője. A történetet és annak tanulságát
pedig az juttatta eszembe, amit már rég meg akarok osztani minél
több emberrel. Egy hiteles kereszténynek (különösen, ha fontos, az
egész egyházközségének szempontjából lényeges szolgálatot végez) ez
esetben célul kell kitűzni, hogy elsősorban ne „jó fejnek”, és ne
„partyarcnak” akarjon látszani mások számára, hanem legyen elég
bátor ahhoz, hogy akár a vele kapcsolatos, és döntő részben az ő
hozzáállásából következő „legkínosabb” dolgokat is megossza a
többiekkel, hogy így mások olyannak tudják elfogadni, amilyen és ne
csak egy róla kialakított, túlcicomázott képpel legyenek kénytelenek
beérni ehelyett.
Amiről elsősorban írni akarok, az az én magatartásom a felsőfokú
tanulmányaimmal kapcsolatban. De, amíg sok más egyetemista rajtam
kívül arra törekedett, hogy minél hamarabb teljesítse ezzel kapcsolatos
kötelezettségeit és így minél hamarabb kézhez kapja a diplomáját,
nálam egy egyáltalán nem így volt: a normális esetben 4 év alatt
teljesítendő kötelezettségeimet 2005 és 2009 alatt (utóbbi évben
végeztem volna, ha mindent jól csinálok) még felerészben sem
teljesítettem: a 8 félév, azaz négy év alatt teljesítendő 240 kreditből
mindössze 112-őt gyűjtöttem össze (és ez sem 2009-ben derült ki,
hanem csak e sorok keletkezésének évében, azaz 2011-ben). Hogy
miért e siralmas arány? Kicsinyhitűségből és túlzott kényelemszeretet
miatt. Előbbi esetben attól féltem, hogy úgysem lesz olyan állásom,
amelyből tisztességesen meg tudok élni, inkább húzom tovább a
dolgot, hátha később jobb lesz, a második esetben pedig nem fűlött
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hozzá a fogam, hogy szinte az egész napomat az egyetem falai között
töltsem. Az eredmény: két félévben is tandíjat kellett fizetni a
csúszásom miatt, amellyel a szüleim anyagi helyzetét alaposan
megterheltem. Az ebből származó veszekedések köztem és a szüleim
(vagy a családom többi tagja) között pedig „menetrendszerűen”
alakultak ki. De mi lett volna akkor, ha a kicsinyhitűséget és a
restséget félretéve már 2009-ben végzek? Nemcsak, hogy lenne saját
keresetem, hanem azt is meg tudtam volna engedni magamnak, hogy
egy párkapcsolat „színesebbé” tételéhez a pénzemből is tudjak áldozni
és ily módon is tudjam szeretni a másik személyt. Vagy más, nemes
célokra is lett volna miből áldoznom. Mert azért azt is tegyük hozzá,
hogy dolgozni eddig életemben egy percet sem dolgoztam, így a saját
szüleimen „élősködöm”. Őszintén szólva nem érdekel, hogy lesz-e rám
nézve kellemetlen következménye annak, hogy elmondtam magamról
egy velem kapcsolatos sarkalatos tényt. Hidegen hagy, hogy ezért
esetleg más személyektől kapni fogok-e a fejemre „hideget-meleget.”
Egyvalami érdekel csupán, és ez magasan áll mindenekfelett: a
szándék, hogy soha, semmikor se legyen a jövőben egyetlen egy rossz
belső tulajdonságom se, amely nem kerül végérvényesen napvilágra,
így azt a félelmemet táplálja, hogy „mi lesz, ha emiatt nem fogadnak
el”? Én ettől nem akarok félni és nem akarom semmilyen
fogyatékosságom
sem
a
„jófejség”
elérésének
érdekében
képmutatással leplezni. Ha pedig olvasóként bárki, bármely téren
hasonló cipőben járna, mint én, annak azt tudom mondani, amit
néhány hónappal ezelőtt egy ízben már említettem: az igazság
szabaddá tesz.
Petneházy András

Új imaközösség alakult
A Szent Mihály imaközösség 2011. december 5-én tartotta első
imaalkalmát, ahol a megtérésekért, különféle megkötözöttségekből
való szabadulásokért, lelki-testi gyógyulásokért, közösségeinkért és
egész Veresegyház lakosságáért imádkoztunk és imádkozunk azóta is,
minden nap.
Létrehívásának fontosságára az "Átváltozások" című dokumentumfilm
megtekintése után ébredtünk rá. A filmben szereplő pokoli helyzetben
levő városokban ugyanis, a keresztény összefogás imaerejével az Úr az
égész város életét átformálta. Minél többen csatlakoztak az imádódicsőítő kis közösséghez, annál nagyobb mértékű változások (pl.
bandavezérek letartóztatása, közbiztonság javulása, vezető beosztású
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emberek megtérése stb.) történtek az egyes városokban. Fontos
szempont volt az imacsoportok számára, hogy felismerték, nem
emberek ellen, hanem gonosz erők és hatalmasságok ellen kell
küzdeniük.
Mi is föl szeretnénk hívni mindenki figyelmét a közösségi ima
fontosságára, amely közösségeket, sőt akár egy egész várost is képes
átformálni, reményt adni a reménytelenségben, megtéríteni az Úrhoz a
szíveket, örömteli jövőt adni mindnyájunk számára. Úgy gondolom,
hogy a közösségben megélt ima fontosságára és örömére még sokakat
rá kellene ébreszteni. Az Úr rengeteg kegyelmi ajándékot szeretne
nekünk adni, csak le kell esdeni imáinkkal. Mire várunk hát...?
Jöjj, Szentlélek Úristen és űzd ki belőlünk a lanyhaság és a
közömbösség szellemét! Adj nekünk mustármagnyi hitet, hogy
megtegyük azt, amit már rég megtehettünk volna!
Uram taníts meg minket imádkozni! Ámen.
W.A.
Az imaórák időpontjai még nem véglegesek, ezért kérjük az
érdeklődőket, figyeljék a vasárnapi hirdetéseket, illetve személyesen
lehet információt kérni az imacsoport vezetőjétől, Wirth Attilától az
attila.wirth@gmail.com email címen, illetve a +36-30-2964412-es
telefonszámon.

A gyerekmisék rendje 2012 első félévében
Január
Január
Február
Február
Március
Március
Április
Április
Május
Május

8
22
12
26
11
25
8
22
6
20

9.30
18.00
9.30
18.00
9.30
18.00
18.00
9.30
18.00
9.30

Június

3

18.00

Június

17

9.30

Vízkereszt
Évközi 3. vasárnap
Évközi 6. vasárnap
Nagyböjt 1. vasárnap
Nagyböjt 3. vasárnap
Nagyböjt 5. vasárnap
Húsvét
Húsvét 3. vasárnap
Húsvét 5. vasárnap
Húsvét 7. vasárnap
Hálaadás a 2011-ben keresztelt
gyermekekért
Szentháromság vasárnap
Gyereknapi mise
Évközi 11. vasárnap
Tanévzáró gyerekmise
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ESEMÉNYNAPTÁR
Január 16 – 21-ig

ökumenikus imahét (részletek a 10. oldalon lévő
táblázatban)

Január 21. 9 óra

befogadási szertartás próbája a templomban

Január 22. 18 óra

gyerekmise

Január 28. 8.30

Pécsi Rita előadássorozatának 3. része (részletek
a 11. oldalon)

Február 4. 10 óra

a betegek szentségét közösségben felvevők
számára felkészítés

Február 5. 9.30.

elsőáldozásra készülő gyerekek befogadási miséje

Február 10. 19 óra

elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek
találkozója

Február 12.

8 óra a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatás
9.30

gyerekmise

Az ökumenikus imaórák miatt január 16-20-ig (hétfőtől péntekig) az
igeliturgiák és a péntek esti szentmise elmaradnak. Hétfőn és
csütörtökön a szentségimádás elmarad!

Imádkozzunk a decemberben keresztelt
gyermekekért!

Túrós Krisztián
Czene Dávid
Brunner Nóra
Csongrádi Mira
Kovács Krisztián
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!

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.

