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Részlet a Szentatya nagyböjti üzenetéből - 2013
A szeretetben való hit szeretetet ébreszt
„Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk”
(1Jn 4,16)
A nagyböjti időszak a Hit évében értékes alkalmat kínál nekünk, hogy a
hit és szeretet kapcsolatáról elmélkedjünk: arról, hogy milyen
kapcsolat van az Istenben, Jézus Krisztus Istenében való hit és a
szeretet között, amely a Szentlélek működésének gyümölcse és amely
vezet minket az Istennek és másoknak való odaadás útján.
1. A hit mint válasz Isten szeretetére
Már az első enciklikámban megfogalmaztam néhány gondolatot, hogy
felismerjük, milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz e két teológiai
erény, a hit és a szeretet. János apostol alapvető megállapításából
kiindulva: „Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van
irántunk” (1Jn 4,16), emlékeztettem arra, hogy „a keresztény lét
kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy eszme áll, hanem a
találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új
horizontot s ezáltal meghatározott irányt ad. … Ezek után a szeretet,
azáltal hogy Isten előbb szeretett minket (vö. 1Jn 4,10), többé már
nemcsak egy „parancsolat”, hanem válasz a szeretetnek arra az
ajándékára, amellyel Isten közeledik felénk.” (Deus caritas est, 1).
A hit azt jelenti, hogy minden képességünkkel személyesen
ragaszkodunk
az
ingyenes
és
„szenvedélyes”
szeretet
kinyilatkoztatásához, amellyel Isten szeret bennünket, és amely Jézus
Krisztusban mutatkozik meg teljesen. A Szeretet Istennel való
találkozás nemcsak a szívünket, hanem az elménket is bevonja ebbe a
válaszadásba: „Az élő Isten megismerése út a szeretet felé, s amikor a
mi akaratunk igent mond az Ő akaratára, ez az igen egyesíti az
értelmet, az akaratot és az érzelmet a szeretet mindent átfogó
aktusában.
Természetesen ez egy folyamat, állandó úton-lét: a szeretet soha nincs
„készen”, nincs befejezve” (uo. 17.). Ebből ered, hogy minden
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kereszténynek
és
legfőképpen
a
karitatív
tevékenységgel
foglalkozóknak szüksége van a hitre, az Istennel való találkozásra
Krisztusban, „mely fölébreszti bennük a szeretetet, és megnyitja
szívüket a felebarát számára úgy, hogy számukra a felebaráti szeretet
már nem egy kívülről rájuk erőltetett parancs, hanem a hitük
következménye, mely a szeretetben tevékeny” (uo. 31, a). A
keresztény olyan ember, akit meghódított Krisztus szeretete, és ettől a
szeretettől ösztönözve – „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14)
– mélyen és konkrétan nyitott a felebaráti szeretetre (vö. uo. 33.). Ez a
magatartás mindenekelőtt annak tudatából születik meg, hogy az Úr
szeret minket, megbocsájt nekünk, sőt még szolgál is bennünket.
Lehajol, hogy megmossa az apostolok lábát, és feláldozza magát a
kereszten, hogy Isten szeretetébe vonzza az emberiséget.
„A hit bemutatja nekünk Istent, aki a Fiát adta értünk, és csalhatatlan
bizonyosságot ad arról, hogy igaz: Isten szeretet! … A hit Isten
szeretetének befogadása, mely szeretet Jézus kereszten átszúrt
szívében nyilvánult meg, és szeretetet hoz létre. Ez az a fény – végső
soron az egyetlen –, mely ezt a sötét világot újra meg újra
megvilágosítja, és erőt ad nekünk az élethez és a tevékenységhez.”
(uo. 39.). Mindebből megértjük, hogy a keresztényekre jellemző
sajátos magatartás valóban „a hitben megalapozott és hittel
megformált szeretet” (vö. uo. 7.).
Vatikán, 2012. október 15.
XVI. Benedek pápa

NAGYBÖJT a HIT ÉVÉBEN – 2013
Amikor megvalljuk hitünket, a „Hiszek” vagy „Hiszünk” szóval kezdjük.
Mielőtt bemutatnánk az Egyház hitét – amint azt a Hiszekegyben
megvalljuk, a liturgiában ünnepeljük, a parancsok megtartásában és az
imádságban megéljük –, föltesszük magunknak a kérdést: mit jelent
„hinni”. A hit az ember válasza Istennek, aki kinyilatkoztatja és neki
ajándékozza önmagát, és nagyon bőséges világosságot ad az élete végső
értelmét kereső embernek. (Katolikus Egyház Katekizmusa 26.)
Ezekkel a gondolatokkal kezdődik az a nagyböjti naptár, amely minden
napra egy-egy szentírási elmélkedést és jó cselekedetet ajánlva segít
minket a készületben.
A Szentatya üzenetének teljes szövege és a nagyböjti naptár is
letölthető honlapunkról www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu – az
aktuális menüpontból.
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A Szentatya február 11-én bejelentette,
hogy lemond péteri szolgálatáról: Nagyon
jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális
lényege miatt, nem pusztán tettekkel és
szavakkal, hanem szenvedéssel és imával
is teljesíteni kell. Azonban a mai világban,
amely gyors változásoknak van kitéve, és
a hitélet szempontjából nagy jelentőségű
kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az
evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek
erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent
bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám
bízott szolgálatnak.
Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal
kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról mint Róma Püspöke,
mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén
kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék,
Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét
kell összehívniuk az új pápa megválasztására.
Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok nektek azért a
szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok
szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hibámért. Most
ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi Urunk, Jézus
Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy
anyai
jóságával
segítse
a
bíboros
atyákat
az
új
pápa
megválasztásában. Ami engem illet, a jövőben is teljes szívvel kívánom
szolgálni Isten Szent Egyházát imának szentelt életemmel”.
Forrás: Magyar Kurír

Elsőáldozásra készülő gyermekek befogadása
"A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vegyétek és
egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik, ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
bennem marad és én őbenne." - mondta Jézus a Szentírás tanítása
szerint.
S íme, gyermekeink a február 3-án tartott befogadási szentmise
keretében
kérték
az
Oltáriszentségben
való
részesülést.
Huszonkilencen vannak, majdnem annyian ahány éves korában Jézus
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elindult és hirdetni kezdte Isten igéjét. Gyermekeinkre is hasonló
feladat vár. Most már tudatosan kell készülniük arra, hogy ők is
Krisztus tanúi legyenek a világban. Mindehhez kiváló útmutatót adott a
Szentlecke, amelyben Szent Pál arról beszélt: "Szóljak bár az emberek
vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok,
mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom." (1Kor 13,1)
János atya a prédikációban a befogadásról beszélt. Arról, hogy régen,
ha egy közösségbe új gyermek érkezett, őt fel/bemutatták a
közösségnek, ezzel jelezvén azt, hogy él és virágzik a közösség, hiszen
új tagokkal bővül, van benne élet. Mindez a befogadásra váró számára
is jelkép értékű, hiszen ő érdemes volt arra, hogy befogadják, és
ezáltal már ő is egy közösség része, tartozik valahová.
Természetesen a befogadás csak az első lépés ezen az úton. Még sok
felkészülésre, sok-sok imádságra van szükség, ahhoz hogy az
egyháznak élő tagjaivá váljanak és elszántan meneteljenek a krisztusi
nagykorúság felé.
Lukács Marianna
Néhány további ige, amelyet a gyermekek választottak a felkészülés
mottójául:
A tanítványokhoz:"Aki engem lát,látja az atyát is"(Jn 14,9)
Azért választottam ezt az igét, mert Jézus követője szeretnék lenni,
szavakkal és tettekkel, így szeretnék közelebb kerülni Istenhez.
"A jó földbe hullott mag kikelt és százszoros termést hozott" (Lk 8,8)
Azt üzeni nekem Isten ezáltal, hogy a jócselekedetek által a Jézushoz
vezető úton haladjak.
"Ha közületek valakinek száz juha van, és egyet elveszít közülük,
amikor megtalálja, örömében vállára veszi, hazamegy „összehívja
barátait és szomszédjait, és azt mondja nekik: Örüljetek velem, mert
megtaláltam az elveszett juhomat!"
Isten azt üzeni nekem ezzel az idézettel, hogy nem hagy elveszni és
rávezet az Ő útjára, ha nem találnám azt!

BETEGEK SZENTSÉGÉNEK KÖZÖSSÉGI FELVÉTELE
„Uram, Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy
szeretettel megosszuk bánatunkat és aggodalmainkat, reményeinket és
örömeinket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre.”
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A
BETEGEK
VILÁGNAPJÁN
a
BETEGEK
SZENTSÉGÉNEK
felvételére
készültünk.
A
legszentebb
imádságban,
a
szentmisébe
bekapcsolódva – együtt mondtuk el kéréseinket,
könyörgéseinket, hálánkat JÉZUSNAK, és az Ő
ÁLDOZATÁHOZ
kapcsolva
testi-lelki
gyengeségeinket
felajánlva
megerősítést
kaphassunk a Betegek Szentségének kegyelmeiből.
A LOURDES-I SZŰZANYA közbenjárását is kérve.
Megköszönjük Molnár Zsolt atyának a felkészítést,
ahol a Szentatyának, XVI. Benedek pápának a Betegek XXI. Világnapja
alkalmából megfogalmazott gondolataiból idézett, amit a lourdes-i
Szűzanya napján, február 11-én, hagyományosan intéz a betegekhez.
„Ez a nap a betegek, az egészségügyi dolgozók, a keresztény hívek és
minden jóakaratú ember számára fontos alkalom: „az imádság, a
megosztás fontos pillanata, alkalom arra, hogy a szenvedést felajánljuk
az Egyházért, meghívást jelent mindenkinek, hogy felismerje beteg
testvére arcában Krisztus szent arcát, aki a szenvedésén, halálán és
feltámadásán keresztül vitte végbe az emberiség üdvözítését” (vö. II.
János Pál, A betegek világnapjának alapító levele, 1992. május 13, 3.).
Ezen a napon különösen közel érzem magam hozzátok, kedves
betegek, akik a betegségből és szenvedésből fakadó próbatétel nehéz
időszakát élitek meg beteggondozó intézetekben, gyógykezelő
helyeken vagy otthonotokban. Mindenkihez jussanak el a II. Vatikáni
Zsinat atyáinak bátorító szavai: „Nem vagytok magatokra hagyva, és
nem vagytok feleslegesek sem: Krisztus hívott meg titeket, az Ő
áttetsző képmása vagytok” (Üzenet a szegényeknek, a betegeknek és a
szenvedőknek).
Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd záró szavaival: „Menj és
tégy te is hasonlóképpen” (Lk 10, 37), Jézus rámutat arra, hogy milyen
magatartással kell valamennyi tanítványának mások felé fordulnia,
főleg azok felé, akiknek ápolásra van szükségük.
A Hit éve, amelyet most élünk, kedvező alkalmat jelent, hogy
felélénkítsük a szeretetszolgálatot egyházi közösségeinkben. Végül
pedig szívből jövő hálámat és bátorításomat szeretném kifejezni, s a
betegek XXI. világnapját a Szűzanyára, az Altöttingben tisztelt
Kegyelmek Anyjának közbenjárására bízom, hogy mindig ott legyen a
szenvedő emberiség mellett a vigasz és a szilárd remény keresésében.
Segítse mindazokat, akik az irgalmasság apostolkodásában részt

6
vesznek, hogy jó szamaritánusokká váljanak testvéreik számára, akik a
betegség és szenvedés próbatételén mennek keresztül, és szívből
adom apostoli áldásomat. XVI. Benedek pápa” (Részletek a Szentatya
üzenetéből a betegeknek)
Zsolt atya még a Betegek Szentségének hatásairól és kegyelmi erejéről
beszél.
„Beteg valaki közületek? Hivassa 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)
Az idén 27-en részesültek a betegek szentségében. A szentmisét még
ünnepélyesebbé téve, ilyenkor a betegek szívesen vállalnak szolgálatot,
ők olvasnak fel - könyörgéseket is egyenként és az adományokat is ők
viszik az oltárra. Dr. Katona István püspök atya ajándékaként AZ
ISTENI IRGALMASSÁG a te reményed és mentséged c. kisfüzetét
kapták meg a betegek.
„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!”
LM

Az Úr imádsága 4.
„Jöjjön el a Te országod…”
Az imát egy első hallásra különösnek tűnő mondattal folytatjuk. Miért
kérjük, hogy jöjjön el az Ő országa? És milyen ez az ország, amit
szeretnénk, ha eljönne?
A kérés egyrészt magában foglalja Jézus Krisztus második eljövetelét,
amit várunk. A Hitvallásban ezt imádkozzuk: „…újra eljön dicsőségben,
ítélni élőket és holtakat.” Hogy ez mikor lesz, azt nem tudjuk, de a
kérésünk erre az eljövetelre is irányul.
Másrészt azonban nagyon is jelenlévő, a mindennapjainkat érintő
kérésről van szó. Ebben a mondatban ugyanis az is benne vagy, hogy
már most, életünk során is megtapasztalhassuk az Ő országát! Hogy
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ez az ország milyen, arra nem könnyű válaszolni, hiszen ez egy
hatalmas misztérium. A megismerésünk töredékes, azonban abban
biztosak lehetünk, hogy valami nagyon jó. Olyan, ami a képzeletünket
is felülmúlja. A Szentháromság egységéből fakadó Szeretet. Tökéletes
harmónia és békesség.
A mi életünkben a bűnök – a saját, önző céljaink elérése bármi áron –
és a félelem meggátolja ennek az országnak a kibontakozását. Az
anyagi világban alázattal, önzetlenséggel nehezebb boldogulni. A világ
sokkal inkább arra ösztönöz bennünket, hogy mértéktelenül
fogyasszunk; hogy megszerezzük azokat a javakat és embereket,
amiket és akiket akarunk; és azt, hogy akármit megtehetünk azért,
hogy nekünk jobb legyen. Az Úr országa azonban ennek szöges
ellentéte. Jézus Krisztus nyíltan kijelentette: „Az én országom nem
ebből a világból való.”
Az Úr imádságának ezen kérésénél tulajdonképpen azt fogalmazzuk
meg, hogy segítsen az „én”-központúságunkat „Isten”-központúsággá
alakítani. Ha pedig Ő kerül életünk középpontjába, akkor jön el a mi
életünkben az Ő országa.
-nppaul-

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40

Egy kisfiú még Karácsony előtt játékokat adományozott a Karitásznak,
melyeket eljuttattunk 6 olyan családnak, ahol megfelelő korú gyerekek
vannak. Köszönjük!
Köszönjük a Cursillo csoport ökumenikus imaheti szolgálatát!
Február 24-i vasárnappal kezdődően március 17-i vasárnappal
bezárólag három héten keresztül tartós élelmiszer gyűjtést tartunk a
templomban. A szentmisék előtt és után a Szent József oltárnál lehet
elhelyezni az adományokat. Az összegyűlt tartós élelmiszert plébániánk
karitász
csoportja
fogja
eljuttatni
a
településünkön
élő
legrászorultabbaknak. Köszönjük az adományokat!
A Karitász csoport alkalmain imádkozik minden hozzá eljutott
imaszándékért. Annak érdekében, hogy minél több konkrét helyzetért
tudjon imádkozni, kihelyezett egy Imadobozt a templomban hátul a
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fűtőtestre. Ebbe a dobozba lehet rakni az imaszándékokat,
felajánlásokat és kéréseket.
Lehetőség van olyan imaszándékok elhelyezésére is, melyekért
elolvasás nélkül imádkozik a Karitász csoport. Ezeket a kéréseket
kérjük a kihelyezett színes cédulákra írni. Egyéb kéréseket a
kihelyezett fehér cédulákra vagy bármely más lapra lehet írni.
Ha olyan kéréssel fordulnak hozzánk, mely a kapcsolatfelvételt teszi
szükségessé, adják meg elérhetőségüket is. Kérjük a híveket, hogy
minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel!

GYEREKROVAT

Mi a szeretet?
Egy tudományos felmérés részeként kutatók megkérdeztek néhány 4
és 8 év közti gyermeket arról, hogy szerintük mi a szeretet. (forrás:
internet)
„Amikor nagyinak begyulladtak az ízületei, nem tudott már
előrehajolni, hogy kifesthesse a lábán a körmeit. Most mindig a
nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki is ízületgyulladása van. Ez a
szeretet.” Rebeka (8 éves)
„Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. Valahogy
érzed, hogy az ő szájában biztonságban van a neved.” Zsolti (4 éves)
„Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimondanod, hogy
szeretlek. De ha komolyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki kell
mondani. Az emberek hamar elfelejtik.” Júlia (8 éves)
„A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csirkehúst odaadja apunak.”
Eszter (5 éves)
„A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni és egy kicsi öreg
bácsi még mindig barátok, még azután is, miután jól megismerték
egymást.” Tomi (6 éves)
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„A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon és nagyon féltem.
Odanéztem a közönségre, és apu ott mosolygott és integetett. Csak ő
mosolygott. Ezután már nem féltem.” (Csilla – 8 éves)
„A mamim jobban szeret engem mindenkinél. Senki más nem ad
nekem esti puszit, mielőtt elalszom.” Klári (6 éves)
„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezdd, akit
utálsz.” Nikolett (6 éves)
„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra
abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani.”
Robi (7 éves)

A kerítés
Volt
egyszer
egy
nagyon
rossz
természettel megáldott fiú. Az apja
adott neki egy zsák szöget, és azt
mondta neki, verjen be egyet a kert
kerítésébe minden alkalommal, mikor
elveszti a türelmét, és összeveszik
valakivel, vagy valami rosszat mond
valakiről. Az első nap 37 szöget vert be
a kerítésbe. A következő hetekben
megtanult uralkodni az indulatain, és a
bevert szögek száma napról napra
csökkent. Rájött arra, hogy sokkal
egyszerűbb volt uralkodni az indulatain,
mint beverni a szögeket a kerítésbe.
Végre elérkezett az a nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett
bevernie a kerítésbe. Ekkor odament az apjához, és elújságolta neki,
hogy aznap egy árva szöget sem vert be a kerítésbe. Az apja azt
mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap, mikor nem
vesztette el a türelmét, és nem veszekedett senkivel sem, vagy meg
tudta állni, hogy rosszat mondjon valakiről. Teltek a napok, s a fiú
végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az összes szöget a
kerítésből. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta
neki: Fiam, szépen viselkedtél, büszke vagyok rád, hogy így
megváltoztál. Állj meg egy pillanatra, nézd csak, mennyi lyuk van a
kerítésben. Ez a kerítés soha többé nem lesz már olyan, mint régen
volt. Ha veszekszel valakivel, vagy rosszat mondasz valakiről,
megsebzed őt. Egy ugyanolyan sebet hagysz az ő lelkében, mint ezek
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a lyukak itt. Hátba szúrhatsz egy embert, majd kihúzhatod a kést a
hátából, a seb örökre ott marad. Akárhány alkalommal is kérsz
bocsánatot, a seb talán örökre ott marad.
A szóbeli sértés ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a testi. Nagyon
nehéz meg nem történtté tenni meggondolatlanságból elkövetett
dolgainkat. A kiengesztelődés és a megbocsátás titka lehet az, ami
segíthet a lyukak eltüntetésében.
Pocsai Noémi

Az egyházmegyei zsinat előkészítése részeként a gödöllői esperesi
kerületben február 14-én a katekézis téma került megbeszélésre. A
fórum tapasztalatairól következő számunkban adunk hírt.
Zsinati könyörgés a Nagyböjt első felében:
Add, Urunk, hogy zsinati együtt gondolkodásunk a Nagyböjtben adjon
indítást számunkra az őszinte megtérésre! (Hallgass meg, Urunk!)

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!
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ESEMÉNYNAPTÁR

Február 23.

Útkeresők lelki napja

Február 24. 18 óra gyerekmise
Március 1. 19.15

Elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek
találkozója

Március 2.

Boldog Özséb közösség lelki napja

Március 9.

Karitász közösség lelki napja

Március 10. 9.30

gyerekmise

Március 17-19.

három napos nagyböjti lelkigyakorlat,
vezeti: Csillag Péter. Kezdési időpontok:
március 17. vasárnap 18 óra; március 18. hétfő és
19. kedd 18.30

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.
A nagyböjti keresztutak beosztása:
február 22.: Útkeresők
március 1.: Boldog Özséb közösség
március 8.: Gitáros kórus
március 15.: Kalász közösség
március 22.: éjszakai keresztút
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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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