LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL
XIII. évfolyam 4. szám

2013. április

Papszentelés és primícia
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtt 2013.
április 6-án, szombaton három verbita
diakónust szentelt pappá dr. Erdő Péter
bíboros úr ünnepi szentmise keretében, a
gazdagréti Szent Angyalok templomában.
Egyikőjük Kponor Lawrence Kwasi volt, aki az
elmúlt több mint fél évben nálunk töltötte
diakónusi gyakorlatát. Sokan ismertük és
megkedveltük közvetlenségét, vidámságát.
Nem is lehetett csodálkozni, hogy a veresi és
erdőkertesi hívek két külön busszal és számos
autóval érkeztek a szentelési misére. Először
mi is a televízióban figyelhettünk fel rá a
tavalyi GenFest budapesti záró miséjén, ahol
még
szintén
ghanai
társával
együtt
diakónusként
szolgáltak.
Az
egyház
egyetemességét, sokszínűségét számos magyarországi egyházi
esemény alkalmával hatásosan mutatták be tanúságtételükkel, afrikai
élményeik, zenéjük és ritmusviláguk megosztásával.
A szentelési misén a bíboros
úr
prédikációjában
hangsúlyozta,
hogy
az
apostolok
nem
a
nehézségekre koncentráltak,
csak a feladat nagyságát
figyelték, amely előttük volt Hirdetni az evangéliumot!
Valóban nagy ajándék, hogy
az
egyetemes
egyház
gazdagabb lett a három új
missziós pappal.
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Az Isteni Ige Társasága az egyház egyik legdinamikusabban fejlődő
szerzetesrendje. A 19. század végén alakult, elsősorban Kína
misszionálására. Életerejüket mutatja, hogy a világ legnépesebb
szerzetesi közösségei közül csak a jezsuiták, a ferencesek és a
szaléziak vannak többen náluk. Magyarországon a rend a két
világháború között fejlődött. A kőszegi és a budatétényi verbita
missziós házakban sok magyar missziós készült távoli országokba
hithirdetői hivatására.
A verbita rend általános főnöke kinevezte Hurgoi Sándort és Tengan
Sebastiant, hogy Magyarországon végezzék missziós munkájukat,
Lőrinc atya pedig visszatér Ghánába. Azt kívánjuk az újmisés atyáknak,
hogy mindig figyeljenek arra, amire hívja őket az Úr.
Április 7-én, Húsvét 2. vasárnapján Lőrinc
atya nálunk mutatta be első miséjét. Ez
alkalomból soha nem látott számban
gyűltek össze a hívek a templomban, hogy
együtt örüljenek és adjanak hálát Lőrinc
atya szolgálatáért. A szentmisén 9 (!) pap
koncelebrált, Lőrinc atya honfitársai és
rendtársai, köztük Tóth Zoltán atya is.
Adjunk hálát az Úrnak, hogy idevezette
hozzánk Lőrinc atyát, hogy részesei
lehettünk a hivatásra készülésének és hogy
itt tartózkodásával észrevétlenül is sok
mindenre megtanított minket. Kérjük Isten
áldását további szolgálatára és imádkozzunk érte!

Húsvét 4. vasárnap – Jó Pásztor vasárnapja
A Húsvéti idő (latinul: tempus paschale) az egyházi év
húsvétvasárnaptól pünkösdvasárnapig tartó 50 napja, a húsvéti
misztérium 50 napos kiteljesedése, egyetlen nagy ünnep, egyetlen
„nagy vasárnap”: találkozás a Föltámadottal és a Szentlélek
kiáradásának megtapasztalása.
Az 50 napos időszakból lassan kiemelkedtek egyes napok: először az
50. (Pünkösd), később a 40. (Urunk mennybemenetelének ünnepe,
áldozócsütörtök). Az 50-es és 40-es szám mögött ószövetségi előképek
állnak: 40 a vándorlás, a fölkészülés Istentől rendelt szent idejére, 50 a
jubileumi évre és az ószövetségi pünkösdre utal.
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Mivel a húsvéti idő az örvendezés ideje, őskeresztény szokás szerint a
húsvéti időben nem volt böjt, nem imádkoztak térdelve. A húsvéti
gyertya az egész húsvéti időben a hívek szeme előtt marad, azaz a
húsvét fényében ünnepeljük az egyetlen húsvéti eseményt, melynek
része a mennybemenetel és a Lélek elküldése is. E gondolatot juttatják
kifejezésre az ünnep egyéb szövegei is.
Ősi szokás szerint az egész húsvéti időben az Apostolok Cselekedetei
és Szent János evangéliuma kerül felolvasásra (utóbbi olvasása a
nagyböjt közepén kezdődött). A szentírási olvasmányok 3 éves ciklusa
óta minden vasárnapnak mindhárom évben sajátos arculata van.
Húsvét negyedik vasárnapján az Egyházban Jézust, mint Jó Pásztort
köszöntjük, aki papjain keresztül gondoskodik lelkünk terelgetéséről.
Ezért az Egyházban ez a nap a papi és szerzetesi hivatások ünnepe,
melyen az Úr korábban elhangzott szavát követjük, és imádkozunk
azért hogy Szentlelke küldjön új munkásokat aratásába.
Kérdezzük meg magunktól:
1.
Valóban benne van-e napi imádságaimban, felajánlásaimban
az új papok, szerzetesek kérése?
2.
Nem félek-e attól, hogy az Úr gyermekemet, unokámat
válassza ki magának, segítem-e őt ennek az isteni szándéknak
megvalósulásában?
3.
Nem kritizálom, inkább támogatom-e meglévő papjainkat
munkájukban, még inkább az egyházzal szembeni támadások
során?
Az apostolok következetesen hirdetik, hogy Jézus nem nemzeti
messiás, hanem a világ Megváltója.
A Jelenések könyve ezt támasztja alá, amikor leírja, hogy az üdvözültek
serege minden nyelvből és népből tevődik össze.

Az Úr imádsága 6.
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”
A fenti kérés egyrészt arra irányul, amely földi életünk szempontjából
az egyik legmeghatározóbb: az ételre. Még Jézusról is ezt olvashatjuk a
Szentírásban: „Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül
megéhezett.” (Mt 4,2) Élelem nélkül az élet lehetetlen lenne. Sajnos a
Földön rengeteg ember szenved a táplálékhiánytól. A statisztikák
megdöbbentő számokat mutatnak: évente 55 millió ember hal meg az
éhínség vagy az abból eredő betegségek miatt. Ez azt jelenti, hogy

4
amíg a Miatyánkot elimádkozzuk, az alatt mintegy száz (!) ember hal
éhen... többen, mint az AIDS, malária, és egyéb trópusi betegségek
következtében összesen.
Eközben – egy nemrégiben készített felmérés szerint – a megtermelt
élelmiszer-mennyiség fele a szemétben landol...
Az, hogy ennyi ember szenved szükséget, mindannyiunk felelőssége.
Bizonyára a mi környezetünkben is van olyan család, ahol még a
legalapvetőbb termékek megvásárlása is komoly gondot jelent. A
felelősség pedig annál nagyobb, minél nagyobb a jólét. Egy
feleslegesen megvásárolt autó árából hány ember lakna jól? És egy
yacht árából? Nem folytatom a sort. De az egyértelmű, hogy hálát kell
adnunk az Úrnak azért, hogy ide születtünk, és nem pár ezer
kilométerrel arrébb. Hogy a mi asztalunkon van étel, van egészséges
ivóvizünk, fedél a fejünk felett... és még sok minden más is.
A kérés másrészt a lelki életünk kenyerére, az Úr testére vonatkozik.
„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van,
és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos
étel, és az én vérem valóságos ital.” (Jn 6,54-55) Jézus teste, az élő
kenyér minden szentmisében jelenvalóvá válik. Ő mindig adja
Önmagát. Hogy magunkhoz vesszük-e Őt tiszta lélekkel, az csak
rajtunk múlik. A kérésben ilyen módon az is benne van, hogy segítsen
minket megőrizni tisztaságban, hogy a szentáldozásban magunkhoz
vehessük Őt.
Amikor a Miatyánkban ezt a mondatot imádkozzuk, akkor ne felejtsünk
el egyben hálát adni, hogy az Úr meghallgatja a kérésünket, és
megadja nekünk azt, amire szükségünk van! „...minden helyzetben
hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a
kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)
-nppaulTisztelt Olvasók! Előző számunkban az Úr imádságát elemző sorozatunkban
egy félreérthető mondat jelent meg: ,, A Szűzanya a szeplőtelen fogantatás
során mit mondott? Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd
szerint". Sokan gondolják azt, hogy a szeplőtelen fogantatás Jézusra
vonatkozik és nem Máriára, ezért szükségesnek tartjuk a fenti mondat
helyesbítését: „A Szűzanya az Úr angyalának üzenetét hallva mit mondott?” A
szerk.
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GYEREKNAP
Szeretettel várunk 2013. május 26-án a Római Katolikus Plébániára!
PROGRAMOK:
Gyerekeknek:
9 órától a délelőtt folyamán:
ügyességi, logikai játékok
arcfestés
lovaglás
ugróasztal
3D-s kerék
fagyizás
sütemény készítés
30
11 : Néptánc

●
●
●
●
●
●
●

1300: EBÉD – egy hatalmas bográcsból
1400-1700:
iskolásoknak:

● település akadályverseny
● sportjátékok (méta, foci)
kicsiknek:
● gyerekfoglalkozások
Felnőtteknek:
900-1300 :
véradás a Szent Pio Otthonban
meghallgatlak sátor
képkiállítás
könyvárusítás
1300: EBÉD

●
●
●
●

1530 -1700:Mervay Miklós előadása: Merjünk imádkozni gyermekeinkkel!
1800: GYERMEKMISE – jó idő esetén szabadtéren
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Kedves Felnőttek!
2013. május 26-án 9-13h-ig ismét lesz véradás a Szent Pio Otthonban!
A Magyar Vöröskereszt vár mindenkit,
aki betöltötte a 18. életévét, és egészséges.
A véradással mi is segíthetünk a beteg vagy sérült embereken.
GYERTEK EL, SEGÍTSETEK ÉS A TAJ KÁRTYÁT NE FELEDJÉTEK!

Tájékoztató az egyházi hozzájárulásról és 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.
Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy Beer Miklós püspök úr rendelkezése
alapján az egyházi hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem 1
százaléka, amely több részletben is befizethető. A befizetésre egész
évben van lehetőség Necz Pálnénál a szentmisék végén, illetve
telefonon egyeztetve egyéb időpontban is. (telefon: +36-30-4804956)
Lehetőség van banki átutalással is rendezni az alábbi számlaszámon:
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet: 66000011-11058117
Adományaikat előre is köszönjük!

Nyári hittantábor – előzetes
Az idén az alsós és felsős korosztályok hittantáborára július 15 - 19.
között kerül sor a Pest megyei Csobánka községben, a Közép-európai
Cserkészparkban. A táborba 1.-7. osztályos korig várjuk a
gyermekeket.

Esküvőre készülnek
Május 18. 15.00
Kolovratnik Szabolcs – Pelyhe Krisztina
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ESEMÉNYNAPTÁR

Április 24.

19.15 Az egyházmegyei zsinat következő témájának
megbeszélése: "A plébánia mint közösség"

Április 26.

19.15

Elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek
találkozója

Április 28.

18 óra

gyerekmise

Május 5.

9.30

a bérmálkozók kiválasztási szertartása

Május 12.

9.30

gyerekmise

Május 18.

18 óra

bérmálás, Beer Miklós püspök atya

Május 26.

9 órától

plébániai gyereknap

IMÁDKOZZUNK A MÁRCIUS HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!

Volper Lili Jázmin
Farkas Benett
Novák Benjámin
Holzmann Olimpia Szofia
Mérész Vince
Kovács Benő Bendegúz
Együd Ádám
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!
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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: csütörtök 19.30
Családos közösség: minden hónap
első szombat 17.30
Életige kör: minden hónap 2. és 4.
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 egy előre
hirdetett keddjén 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.
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