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Lezárult a Hit Éve
Püspöki szentmisével zárták le a hit évét a Váci
Egyházmegyében. Beer Miklós megyéspüspök az
ünnepen a hitről tartott elmélkedést a váci
székesegyházban.
„Amikor
megköszönjük
a
hit
évét,
egyben
megköszönjük azt is, hogy egy éven át újra és újra
próbálhattuk fölfogni, mit jelent Isten szemével
nézni a világot: nagypéntektől indulunk, a saját
sorsunk nyomorúságából; de a Szentlélek Úristen
segítségével a húsvét hajnalának öröméhez akarunk
eljutni. Ma ennek a húsvéti hajnalfénynek, a
feltámadás örömhírének tudatában ünnepeljük Krisztust” – mondta
homíliájában Beer Miklós Krisztus Király vasárnapján.
Majd azt hangsúlyozta, hogy emberi méltóságunk értelme és lényege,
hogy a mindent teremtő Isten Jézus Krisztusban barátaivá fogad,
tanítványaivá nevel és képviseletével bíz meg minket.
„Hittel akarjuk nézni az életet és akarunk feladatot vállalni, ott, ahová
az Úristen állít bennünket, és vigasztalást, reménységet, jövőt hirdetni
mindazoknak, akikkel találkozunk” – ezzel a gondolattal zárta a hit évét
Beer Miklós.
***
November 29-én, pénteken délelőtt fél 10-kor Ferenc pápa a vatikáni
új szinódusi aulában fogadta a Legfőbb Szerzetesi Elöljárók Uniójának
tagjait, akik november 27-től tartották 82. közgyűlésüket a római
Salesianumban, a szalézi rendfőnökségen.
Mielőtt elbúcsúzott volna a 120 legfőbb szerzetesi elöljárótól, Ferenc
pápa bejelentette, hogy 2015 az Istennek szentelt személyek éve
lesz. „Köszönet mindazért, amit tesztek, hitetekért és a szolgálat
módjainak kereséséért. Köszönet tanúságtételetekért és azokért a
megaláztatásokért, amelyeket el kell viselnetek” – zárta gondolatait a
Szentatya.
Forrás: Magyar Kurír
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Szeressük egymást!
November 16-án nálunk volt Vecsei Miklós a Máltai szeretetszolgálat
alelnöke, aki előadást tartott a nehéz sorsú emberekről. Sokat jártak a
gondolatok a fejemben az előadás után. Azon töprengtem mi a mi
teendőnk ebben a világban, hogy ne legyenek ilyen emberi sorsok.
Szóba került, hogy az életállapotunknak kell első sorban eleget
tennünk, hisz míg más családokat, sorsokat próbálunk megmenteni,
emberibbé tenni, saját családunkat, családtagjainkat hanyagolhatjuk
el. Azon kívül szóba kerültek a segítségnyújtás veszélyei is (például,
amikor nem jól segítünk), de szóba kerültek gyakorlati megoldások is.
Szóval sok gondolat kavargott a fejemben az előadás után, hogy akkor
mit is és hogyan is tehetünk annak érdekében, hogy ne legyenek ilyen
emberi sorsok. Miért is volt értelme végig hallgatni az előadást? Mi
pluszt nyújtott nekem?
Aztán imádkozni kezdtem, mit akart Isten üzenni nekem. Úgy éreztem,
kezeim megkötözve vannak, holott egész életemben arra vágytam,
hogy szerethessek, örömet vigyek oda, ahol nincs. Teljesen letörtem és
amint az esőben sétáltam egymagamban az úton (néhány napra az
előadás után), csak úgy pörögtek bennem a gondolatok. Ott láttam a
figyelmeztető „táblákat” magam előtt: „szeresd úgy gyerekeid, férjed,
feleséged, szeretteid”, hogy ne lehessenek hajléktalanok, hogy olyan
erőforrást nyújthassunk nekik, amiből ha töltekeznek, akkor nem siklik
félre az életük, akkor sem, ha nem vagyunk velük minden nap. Hogy
gyerekeink olyan családot tudjanak alapítani, ahol ugyancsak a helyes
szeretet vet gyökeret, olyan közösségeket tudjanak alkotni, amely
hálót képez azoknak, akiknek megtartó erőre van szükségük. Aztán
tovább pörögtek a gondolataim és kiterjedt az egész egyházközségre, a
lakókörnyezetükre és a környezetünkben élő nehéz sorsú emberekre is.
Vagyis figyeljünk oda egymásra, akik a plébániára járunk, figyeljünk
oda a lakásunk közelében lakó emberekre. Nem kell különösebb
erőfeszítés ahhoz, hogyha összefutunk valakivel az utcán, akkor
megkérdezzük: hogy van, mit csinál. Csak nyitott szemmel kell
járnunk, egymásra figyelnünk és segítsünk, ha tudunk, vagy segítséget
tudjunk kérni, ha erőnket felülmúlja. Ehhez viszont szükséges a
szeretet hálónk, ahol egymást bármikor tudjuk hívni, ahol tudjuk, hogy
egy-egy konkrét esetben kihez lehet fordulni. Mert mi egy nagy család
vagyunk. Ez egy életforma és a mindennapi munka mellett talán meg is
valósítható. Talán az, hogy nehéz sorsúakon segítsünk
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egy külön szakma, és hivatás, nem lehet szabad időben (család és
munkahely mellett) magas szinten művelni, de megtudjuk akadályozni,
hogy a szeretethálónkban lévő emberek közül kilátástalan helyzetbe
kerüljön valaki.
Éreztem, amint Isten mindnyájunkat szeret, olyannak, amilyenek
vagyunk. Nem megváltoztatni akar, csak azt akarja, hogy érezzük
szeretetét, és ha ezt érezzük, akkor tudunk is úgy szeretni, mint Ő.
Aztán az alábbi bibliai rész járt a fejemben: „Szeressétek
ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra,
akik
átkoznak
titeket,
mondjatok
áldást,
és
imádkozzatok
rágalmazóitokért”.- mekkora szeretet kell hozzá, hogy imádkozzunk
azokért, akik így vagy úgy bántanak minket. Sokszor nehéz elhinnünk,
hogy őket is szereti Isten. Pedig szereti, csak az a különbség köztük és
köztünk, akik megéreztük Isten szeretetét, hogy ők nem tudják a mi
Atyánk őket is szereti, és az ő Atyjuk is. Saját maguk sem hiszik el,
hogy szerethetők. Mi tudjuk nekik ezt bebizonyítani azáltal, hogy
imádkozunk értük, jót teszünk velük.
„Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi
köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és
aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az
emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.”
Mondics Krisztina

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
A november 10 és 17 közötti tartós élelmiszer gyűjtéskor összegyűlt:
96 kg liszt, 67 csomag tészta, 81 kg cukor, 40 l olaj, 31 kg rizs, 5 kg
só, 47 db édesség, 18 db kávé vagy tea, 68 konzerv, 3 levespor, 2
csomag leveskocka, 3, csomag zsemlemorzsa, 1 csomag lencse, 1
csomag borsó, 1 doboz vitamin, 31 l tej, és 5000 Ft. Köszönjük az
adományokat.
A Szent Erzsébet napi Karitász gyűjtés alkalmával 111.500 Ft gyűlt
össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományát!
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A templomfelújítás idején a vasárnapi misék rendje a következő:
8.00 Veresegyház református templom
9.30 Erdőkertes
18.00 Őrszentmiklós (Őrbottyánban a körforgalom után jobb oldalon)
A hétköznapi szentmisék a Szent Pio Otthonban lesznek.
A szentmise szándékokat, felajánlásokat közvetlenül a szentmisék előtt
vagy hétköznap munkaidőben a Szent Pio Otthonban lehet jelezni Bulik
Erikánál és Bartók Ildikónál.
A templomi hirdetéseket a templomfelújítás ideje alatt a miserendben
jelzett három vasárnapi misén is hallhatjuk, valamint olvasható lesz a
templom kinti hirdetőjén a szokásos helyen. Aki szeretné e-mailben
kapni a hirdetéseket, kérjük, a veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu
e-mail címen jelezze!
Ajánljuk a testvérek figyelmébe az egyházközség honlapját, amelyen a
templomi hirdetéseket és a Teremtő Lélek legújabb és régebbi számait
is megtekinthetik, valamint naprakész információkat találnak az
egyházközség életével, a hittanórák rendjével, a közösségekkel és a
templomfelújítással
kapcsolatban.
Az
oldal
a
www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu címen érhető el.

Adventben a roráték hétfőtől péntekig reggel 6-kor a Szent Pio
Otthonban lesznek, a szombati és a vasárnapi miserend ugyanaz mint
évközi időben.
A keresztény filmklub decemberben egy megható karácsonyi történetet
vetít egy fiúról, egy férfiról és egy fából faragott kis betlehemről. A film
címe: Egy varázslatos karácsony. A vetítés december 15-én, vasárnap
15 órakor lesz az erdőkertesi közösségi teremben és kb. 17 óráig tart.
A filmet minden korosztály számára ajánljuk. Megtekintése díjtalan!
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ESEMÉNYNAPTÁR
December 8. 9.30

Hét gyermek elsőáldozása Erdőkertesen

December 14. 8-14 óráig Jótékonysági vásár
December 15. 17.30

"Emmánuel" címmel adventi gitáros műsor
az őrszentmiklósi templomban

December 20. 17 órától és
December 23. 17 órától karácsony előtti gyóntatás a Pio Otthon
könyvtárában
December 24.

éjféli mise a református templomban

December 25.

ünnepi miserend

December 26. 8 óra

Szentmise a Pioban

December 29.

Szent Család vasárnapja, a szentmisék
végén megáldjuk a családokat

December 31. 18 óra

Ökumenikus óévbúcsúztató a református
templomban

Január 1.

ünnepi miserend

IMÁDKOZZUNK EGY NOVEMBER HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKÉRT!
Gyürk Ottó
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őt, hogy
hiteles, tanúságtevő keresztény emberré
váljon!
Segítsd
szüleit
és keresztszüleit a példaadásban!
Amen!

8
SZENTMISÉK RENDJE A TEMPLOM
FELÚJÍTÁS ALATT
Hétköznapokon a Szt. Pio
Otthonban……………… .
18.30
Szombaton a Szt. Pio Otthonban 8.00
Vasárnap a veresegyházi
Református templomban
8.00
Gyónási
lehetőségek
a
templomfelújítás ideje alatt a
hétköznapi
szentmisék
előtt
negyed órával a Szent Pio Otthon
könyvtárában
lesznek,
illetve
külön időpontban megbeszélés
szerint.
SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN
Szombat ........................... .….18.00
Vasárnap ....... …08.00 és 9.30
SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON
Vasárnap……… ..9.30 és 18.00
SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN
Vasárnap .........……………….………11.00
SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön 19 órától a Szent Pio
Otthon kápolnájában.

KÖZÖSSÉGEINK
Pici-ifi(óvodás) közösség: péntek 17.00
Alsós közösség:
péntek 17.00
Felsős közösség:
péntek 17.00
„Kis ifi” közösség:
péntek 19.30
Családos közösség: minden hónap
első szombat 17.30
Életige kör: minden hónap 1. és 3.
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 2. kedd 19.15
Útkeresők: minden kedd 19.15
Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán 19 .30
Rózsafüzér társulatok: minden hónap
első vasárnapja
Missziós Imaközösség: minden hónap
első vasárnap 16.00
Baba-mama minden csütörtök 9 óra
Szeretetláng kéthetente szombaton 8.45
Szent Mihály kéthetente kedden 19.30
Erdőkertes
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, 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.
Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta.
A kiadványért felelős Molnár Zsolt plébános.
(e-mail: molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu)
Szerkesztőség: 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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