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2012. október

A Hit éve
XVI. Benedek pápa 2011. október 11-én Porta
fidei (A hit kapuja) kezdetű apostoli levelével
meghirdette a Hit évét, mely 2012. október 11-én
kezdődött és 2013. november 21-én, Krisztus Király
ünnepén ér véget. Ez az időszak segíteni akar
abban, hogy újra megtérjünk az Úr Jézus
Krisztushoz, és újra fölfedezzük a hitet, hogy az
Egyház minden tagja a feltámadott Úr hiteles és
örvendező tanúja legyen a mai világban, s így képes
legyen utat mutatni sokaknak, akik keresik a „hit
kapuját”. Ez a „kapu” felnyitja az ember szemét az Úr Jézus Krisztusra,
aki jelen van közöttünk „minden nap a világ végezetéig”. A Hittani
Kongregáció XVI. Benedek pápa megbízásából lelkipásztori útmutatót is
összeállított a Hit évének gyakorlati megvalósításához.
Az elnevezés Szent Pál apostol első (legrövidebb) missziós útjához
vezet vissza bennünket. A sok kaland és megpróbáltatás után Pál és
Barnabás visszatérnek kiindulási pontjukhoz, a szíriai Antióchiába, ahol
„egybegyűjtötték az egyházat, elbeszélték milyen nagy dolgokat
művelt általuk az Isten, és hogyan nyitotta meg a hit kapuját a
pogányoknak…” (Ap Csel 14,27).
Ez a népek apostolának képe, aki saját szemével látta, hogyan nyílik
meg ez a kapu már nem csak Izrael kiválasztott fiai számára, hanem a
pogányok, azaz minden ember előtt is. A pápa levele ide, az ősegyház
e tapasztalatához nyúl vissza, amikor korunk számára a hit
fontosságáról beszél. „Belépni ezen a kapun annyit jelent, hogy életre
szólóan útra kelünk…”
A levél utal a pápa ama tudatos szándékára, amelyet pápasága
kezdetétől hangsúlyoz: „újra föl kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre
világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét
és mindig megújuló életerejét”.
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A hit éve újra a megtérés, a megújulás útja, Szent Ágostont idézve: „a
hit erősíti meg a hívőket”. A hit aktusának számos területét érinti a
pápa: a megismerését (katekézis), a megvallást, a terjesztését
(misszió), az ünneplését (liturgia).
A Szentatya ajánlja a katekizmusban való elmélyülést is, annak
tanulását, életre váltását. Mint írja: hitünk történelme az életszentség
és a bűn szakadékainak kifürkészhetetlen mélységeit állítja elénk,
aminek tapasztalataiból okulhatunk. Mária, az apostolok és a vértanúk
hitében kívánunk megerősödni és ezt a hitet a szeretetben tettekre
váltani. A pápa levél bizonyos abban, hogy „az idők jeleire figyelve a hit
arra kötelez mindannyiunkat, hogy a Föltámadott Úr eleven jeleivé
váljunk a világban”. „A kegyelem ezen idejét” a pápa Isten Anyjára
bízza, akit „boldognak mondunk, mert hitt” (Lk 1,45).
Forrás: Magyar Kurír

Egyházmegyei Zsinat
XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója
alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a Hit évét. Az új
evangelizáció szellemében rendezett tematikus év a Szentatya
szándékának megfelelően 2013. november 24-én fejeződik be.
Hazánkban az egyházmegyék saját szervezésű programokkal
kapcsolódnak a hit évéhez, így a megnyitás is egyházmegyénként
zajlott.
A zsinat hivatalosan a Váci Székesegyházban október 11-én,
csütörtökön 10 órakor celebrált püspöki szentmisével vette kezdetét;
előkészítése azonban már egy éve tart.
Az egyetemes zsinattal ellentétben (amelyen a résztvevő püspökök
szavazataival dől el a kérdések többsége), az egyházmegyei zsinat
olyan, papokból és világiakból álló tanácsadó testület, amely az
egyházmegye
püspökének
nyújt
segítséget.
Amit
tehát
az
egyházmegyei zsinat megfogalmaz, az csak javaslat; a törvényeket a
megyéspüspök hozza. A váci egyházmegyében utoljára 1995-ben volt
zsinat, Keszthelyi Ferenc püspöksége alatt.
Az előkészítő megbeszéléseken végül tíz olyan témakör alakult ki,
amelyeket
az
elkövetkező
időben
az
illetékes
bizottságok
előterjesztésére megvitatnak. A bizottságokat papok vezetik; ám
azokban természetesen az adott területen az egyházmegyében dolgozó
világi szakemberek is részt vesznek.
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A tíz témakör (zárójelben a bizottságok vezetőinek neve):
Evangelizáció (Csáki Tibor); Egyházi szolgálattevők (Turai János);
Liturgia (Tarnai Imre); Katekézis (Marton Zsolt); A plébániai közösség
(Szecsődi Péter); Család (Sebők Sándor); Sajátos ellátást igénylő
csoportok (Faragó Artúr); Az egyházmegye struktúrája (Molnár Zsolt);
Anyagi javak (Varga András); Jelenlétünk a világban (Máthé György).
A bizottságok vázlatosan összefoglalták a szakterületükön felmerült
kérdéseket, problémákat, fejlesztendő területeket. Ezek a vázlatok az
elkövetkező két és fél év alatt „körbejárják” az esperességeket, ahol a
helyi papok vezette bizottságok megismerik, megvitatják és kiegészítik
azokat. A műhelymunka eredményeit ismét a bizottságok összesítik. A
munkaanyag ezután kerül majd a zsinati gyűlés elé, ahol ismét
megtárgyalják, majd jóváhagyásra fölterjesztik a megyéspüspöknek.
Az egyházmegye híveit – a plébániai újságokon, honlapokon és a
hirdetéseken keresztül – rendszeres közleményekben értesíti a
püspökség a zsinat történéseiről. Emellett az aktuális szándékot, kérést
minden hónapban belefogalmazzák egy-egy fohászba, amelyet a hívek
könyörgései között olvasnak föl a lektorok. Így, amellett, hogy az
egyházmegyében élő katolikusok imáikkal kísérik a munkát, minden
szentmisén elhangzik ugyanaz az egy könyörgés a zsinatért, ezáltal
mindenkit bevonva az egyházmegye további életéért való imába és
tevékenykedésbe.
Forrás: zsinat.hu
Bekapcsolódás az Egyházmegyei Zsinat előkészítésébe
Az előzőekben bemutatott előkészítés folyamatába szeretnénk a hívek
minél szélesebb körét bevonni. Ezért minden témában rendezünk egyegy fórumot, amelyen összegyűjtjük az adott tematikához kapcsolódó
javaslatokat, felvetéseket, megoldandó kérdéseket. Az első tematikus
fórumra 2012. október 19-én, pénteken az esti szentmise után ¼ 8-tól
várjuk mindazokat, akik szeretnének ebbe a folyamatba bekapcsolódni.
Az első fórum témája a liturgia lesz.
A kérdéseket, felvetéseket előzetesen is el lehet juttatni e-mailben
(molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu) vagy írásban a postaládámba. A
fórum javaslatainak összegzése kerül tovább az esperesi kerültben
október 25-én tartandó egyeztetésre. Várjuk a kedves hívek
felvetéseit, javaslatait! A Zsinattal kapcsolatos aktuális információkat
folyamatosan figyelemmel lehet kísérni a zsinat.hu internetes portálon,
ahol az egyes témakörökhöz kapcsolódóan fórum is működik.
Zsolt atya
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Lélekhívogató
Változás a Felnőtt Közösségnél
Szeretnénk a kedves híveket tájékoztatni arról, hogy az ún. Felnőtt
közösség, amely 11 éve kelt életre, nevét megváltoztatta Boldog Özséb
Felnőtt Közösségre. A névadó Boldog Özséb a XIII. század elején a
pálosok rendjének megalapítója volt. Közösségünk tevékenységével
kapcsolatban szeretnénk idézni az idén júniusban a skóciai
Edinburghban megtartott püspöki konferencia néhány fontosabb
gondolatából.
„Sok európai országban jellemző, hogy Istent a magánszférába
száműzik, korlátozzák a vallásszabadságot. Napjainkban, a válság
idején jól érezhető az Isten iránti szomjúság és jól látható, mekkora
veszteség az egész társadalom számára, ha Istent száműzzük a
hétköznapi életből. A találkozó során megállapították, hogy minden
hívő embernek növekednie kell a kiválóság erényében, különösen az
intellektuális kiválóságban”.
Közösségben mi is többet tehetünk a megújulásért. Ezért nagy
szeretettel várunk és hívunk minden érdeklődőt, aki ezért tenni
szeretne, minden szerdán 19 órára a Pio Otthonba.
Boldog Özséb Felnőtt Közösség

Csak az a tartós, amiért megküzdünk
Nagy kísértés még hívő keresztények között is, hogy egy elhatározás,
adott ötlet, építő jellegű szándék, másokért vállalt áldozat vagy bármi
egyéb dolog nagy sikerét automatikusnak vegyék. A gyors, azonnali
siker azonban a legritkább esetben érkezik. Többek közt azért, mert
naivan nem szoktak arra gondolni, hogy (még ha célkitűzésük a Jóisten
szándékaival egyező is), bármi közbejöhet, ami esetleg az adott sikert
megakadályozza vagy legalábbis az eredetileg elképzelt mértéknek a
töredékére redukálja le. Sok, egyébként nagyon szép elhatározás kerül
így a süllyesztőbe, mert a kezdeményezők nem tesznek meg minden
tőlük telhetőt azért, hogy
az ötlet valósággá is váljon. Még a látszólag kis feladatok, illetve szinte
elhanyagolható szervezéssel járó dolgok is valójában nagy, sokszor egy
egész napirendet felforgató energia befektetést igényelnek, amit a
legtöbben talán nem is hisznek el: pedig bizony így van.
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Természetesen mindenre lehetetlen felkészülni, ami egy földi
korlátokkal rendelkező ember esetében érthető és logikus is, csakhogy
éppen ennyire igaz az is, hogy minél lelkiismeretesebben foglalkozunk
azzal, amit elterveztünk, minél körültekintőbbek vagyunk és minél
jobban törekszünk arra, hogy semmi se hiúsítsa meg az ötletünk
megvalósulását (ha az erőfeszítések ellenére is meghiúsul, akkor az
Úrnak alighanem más volt a terve), annál nagyobb az esélye, hogy a
vállalkozásunk sikerrel jár. A naiv, „megy ez magától is” életszemlélet
elharapózása sok csalódás forrása, azonkívül egyenes utat jelent a
beletörődés és az apátia állapotába.
A küzdés hiánya az emberi kapcsolatoknak is sírásója. Külön csoportot
képeznek ezen belül a párkapcsolatok, ahol is a másikat megszépítő,
centikkel a föld felett lebegő, látszólagos boldogságot adó életérzéshez
való görcsös ragaszkodás ellenére a bódult állapotot előidéző „lila köd”
eltűnése után nem marad semmi, ami azt a kapcsolatot egyben
tartaná. Ami mellesleg megint csak beleillik a „krisztusi logikába”,
hiszen ez a fajta, szélsőségesen andalító érzés nem kíván meg
semmiféle küzdelmet, áldozatvállalást sem. De nem is tartós...
Annál több szép történet szól arról, hogy mennyire megbecsüljük azt,
amiért sokat kellett gürcölni és amiért komoly áldozatokat vállaltunk.
Éppen ezek a dolgok azok, amire általában igazán emlékszünk,
ráadásul mély hálával gondolunk rájuk. Annál könnyebben felejtjük el
azt, ami inkább csak „az ölünkbe hullott”, de azért mi nem tettünk
szinte semmit, amire képesek lettünk volna. És bizony a mély
barátságok és boldog házasságok is mind-mind nagy küzdelem
eredményei, egyben annak ékes bizonyítékai, hogy a másikért vállalt
áldozat a tartós és boldog kapcsolat (sőt, az egyetlen, igazi boldogság)
melegágya.
A valóság sokkal nehezebb és küzdelmesebb az élettől elrugaszkodott,
erőfeszítés mentes ábrándvilágnál, de sokkal szebb és izgalmasabb is.
Rajtunk múlik, hogy melyiket választjuk a kettő közül és ezáltal milyen
gyümölcsöket szüretelünk le.
Petneházy András
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Október hónapban az imacsoportok közösen imádkozzák a
rózsafüzért. Hétfőn és kedden 19.15-kor, szerdán 18.15-kor,
csütörtökön 17.30-kor, pénteken 19.15-kor, szombaton 8.45-kor,
vasárnap 16.30-kor kezdődnek az ima alkalmak. Mindenkit (főleg a
rózsafüzér tagokat!) szeretettel várunk! Imáinkban kérjük, hogy a
magyar
engesztelés
szentélye
(kápolnája)
mihamarabb
megépülhessen.
Október hónapban a Szent Mihály imaközösség csak szombaton 18.00kor és vasárnap 15.30-kor tart imaórát.
A Dicsőítő csoport imaalkalmai továbbra is szerdán kéthetente lesznek.
A sírszentelés november 2-án, halottak napján délután 3 órakor
lesz. Más években csak azért szoktuk november 1-én tartani, mert az a
munkaszüneti nap, de ez nem a Mindenszentek ünnephez, hanem a
halottak napjához kapcsolódik, és az idén ez is munkaszüneti nap.

Dr.
Beer
Miklós
váci
megyéspüspök ünnepélyes
szentmise
keretében
lektorokat és akolitusokat
avatott
a
Váci
Székesegyházban
2012.
szeptember 29-én, Szent
Mihálynak, az egyházmegye
védőszentjének
ünnepén.
Idén 30 akolitust és 23
lektort
avatott
föl
a
megyéspüspök;
ezzel
létszámuk a Váci Egyházmegyében meghaladja a 170 főt.
Egyházközségünkből Bencsik Balázst, Chmelik Gábort és Necz
Pétert akolitussá; Lajos Zoltánt lektorrá avatta. Imádkozzunk a
szolgálatukért!

Október 13-án délután egyházközségünkben 19 gyermek vehette
magához első alkalommal az Oltáriszentséget. Imádkozzunk értük és
családjaikért, hogy továbbra is hűséges tagjai legyenek egyházunknak!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Október 14. 9.30

Bérmálkozásra készülő fiatalok befogadása

Október 19. 19.15

Zsinat előkészítő fórum – témája a liturgia

Október 21. 9.30

Gyerekmise

Október 28. 18 óra

Gyerekmise

November 1. 8 óra

Szentmise Mindenszentek ünnepén

November 2. 15 óra

Sírszentelés

November 9. 19.15

Elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek
találkozója

November 11. 9.30

Gyerekmise

Imádkozzunk a szeptember hónapban keresztelt
gyermekekért!

Csigó Anna
Bruckner Gerda
Németh Luca
Lantos Máté
Kőmíves Zsolt Emil
Kőmíves Szabrina Terézia
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
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
Fiatal felnőttek közössége: péntek 19.30
Családos közösség: minden hónap
első szombat 17.30
Életige kör: minden hónap 2. péntek 19
óra, Erdőkertes
Boldog Özséb 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.

