LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL
XIII. évfolyam 1. szám

2013. január

Mit kíván tőlünk az Isten?
AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE - MIKEÁS 6,6–8
„Mivel állhatok az Úr elé, mivel borulhatok a
magasságos Isten elé? Álljak oda
égőáldozatokkal, egyesztendős borjakkal?
Kosok ezreiben telik-e az Úrnak kedve, vagy
áradó olajpatakokban?
Feláldozzam-e elsőszülöttemet vétkemért,
méhem gyümölcsét saját bűnömért?
„Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit
kíván tőled az Úr: Semmi mást, mint hogy
váltsd tettekre az igazságot, szeresd
hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel.”
A teremtett világ szépsége és gazdagsága Isten bölcsességét és
jóságát hirdeti. Az ember azonban nem csupán a természetes ész
fényénél keresheti az Alkotót. Teljesebb, biztosabb, igazabb módon
ismerhetjük meg Őt a kinyilatkoztatásból. A mindenség teremtője
ugyanis személyes kapcsolatba kívánt lépni az emberrel.
Szeretetére választ kell adnunk egyénileg és közösségileg egyaránt.
Teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből viszont kell
szeretnünk a Mindenhatót. Hódolatunkat fejezzük ki iránta az
istentisztelet végzésével, amikor lélekben és igazságban imádjuk őt. De
Krisztus feltárta előttünk, hogy Isten iránti szeretetünk megvalósulhat
embertársaink segítésében is: „Amit e legkisebb testvéreim közül egyel
is tettetek, velem tettétek” – tanította.
Az Isten szabadító jóságát megérző ember tudja és akarja szeretni
Urát és szeretni embertársát. Ez a törvénynek és a prófétai tanításnak
is a lényege. Aki eszerint jár, az szabadságban, szeretetben és az Úr
előtti alázatban jár. Ez az alázat azonban nem megalázó, hanem
reményteljesen felemelő. Aki az Úr előtt hajt fejet és térdet, az
könnyebben tud ellenállni annak, hogy illúziók, önpusztító indulatok és
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a teremtett világot, benne az embertársat sértő ambíciók előtt hajtson
fejet.
Változó világunkban valami nem változik. 2013-ban is arra hív a
bennünket az ökumenikus közösségben is megszólító Szentlélek, hogy
figyeljünk akaratára, mert nem mondott le rólunk. Nem mondott le a
teremtett világról sem s abban különleges szerepet ad nekünk.
Küldetésünk van, amelynek betöltése jelenti életünk méltóságát és
boldogságát. Erre az útra lép az, aki minden nap tudni akarja, hogy mit
kíván tőle az Úr és ahhoz igazítja lépteit. Így járjuk az Imahét
istentiszteleteit és így éljük meg életünk mindennapjait.
Erdő Péter bíboros, prímás és Steinbach József református püspök
bevezető gondolatai az imahéthez

Az ökumenikus imahét menete Veresegyházon és
Erdőkertesen
Nap

Időpont

Helyszín

Január 21.
hétfő

18 óra

katolikus templom

Január 22.
kedd
Január 23.
szerda
Január 24.
csütörtök
Január 25.
péntek
Január 26.
szombat

18 óra

baptista imaház

18 óra

evangélikus
templom
református
templom
katolikus templom

(házigazda: Sivadó
János)

18 óra
18 óra
16 óra

erdőkertesi
evangélikus
templom

Prédikál
Albert Gábor
evangélikus lelkész
Bakonyi János
római katolikus káplán
Sivadó János görög
katolikus parókus
Baranyi László
baptista lelkész
Fukk Lóránt
református lelkész
Molnár Zsolt
római katolikus
plébános

Az ökumenikus imaórák miatt január 21-25-ig (hétfőtől péntekig) az
esti szentmisék 17 órakor kezdődnek.
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Karácsonyi emlék
A
karácsony
előtti
betlehemezésben idén is sok
gyermek
vett
részt.
A
felsősök
próbái
és
betlehemezése
ugyan
nehézkesebben
ment
(a
gyerekek
egyéb
elfoglaltságai
miatt),
a
kisebbek
viszont
nagyon
derekasan
helytálltak.
Utóbbi csoportban 16 gyerek
szerepelt, és három nap
alatt 12 családot és egyedül
élő
idős
embert
örvendeztettek meg látogatásukkal. Aki nem tudta otthonában fogadni
őket, 23-án az esti mise előtt a templomban is megnézhette
előadásukat.
Én személy szerint eddig még nem készítettem fel ilyen korosztályt
(nagyobbakhoz vagyok szokva), így néha úgy éreztem a lehetetlen
kategóriáját súrolja ennek a "hangyabolynak" a kordában tartása.
Mégis a próbák, és minden egyes előadásuk is nagy örömöt és
megelégedettséget adott, és megerősített abban az eddig is vallott
véleményemben, hogy ezt a régi és sajnos feledésbe menő
hagyományt érdemes és fontos folytatni és megtartani.
Wirthné O. Beáta

Egyházközségünk 2012. évi eseményei
Január: ökumenikus imahét
Pécsi Rita előadás-sorozatának 3. része
Február: elsőáldozásra készülők befogadása
Betegek szentségének kiszolgáltatása
Felnőtt közösség nagyböjti lelki napja
Gyűjtés a katolikus iskolák javára
Március: Kiválasztás
Útkeresők lelki napja
Családos közösség lelkigyakorlata
Egyházközségi lelkigyakorlat Csillag Péter vezetésével
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Kismamák megáldása
Tartós-élelmiszer gyűjtés
Bűnbánati liturgia
Húsvéti kézműves foglalkozás
Gyűjtés a Szentföld javára
Nagyböjt péntekjein keresztút- a közösségek vezetésével
Április: A vigília misében 1 felnőtt testvérünk bérmálása
Nemeshegyi Péter atya előadása - Istennel Japánban címmel
A tavaly kereszteltekért hálaadás
Kis ifi lelkigyakorlat
Május: Keddenként ismét van szentmise - mert Vácrátótra került
állandó pap
Pécsi Rita előadássorozatának 4. része
Hálaadás a tavaly bérmáltakért
Litániák
Pünkösdi Szentlélek hívó virrasztás a Margitán
Elkezdődött a szalézi animátorképzés
Június: Te Deum; gyereknap
Július-augusztus: Gyermek és ifjúsági táborok
Augusztus: Balázs atya plébánosi kinevezést kapott Dabas-Gyónra;
helyére Bakonyi János atya érkezett
GENFEST programok és szállás (16 családnál 48 fiatalt
szállásoltunk el)
Szeptember: újra indultak a közösségek
Bekapcsolódott egyházközségünk életébe Csillag Péter állandó
diakónus
Zarándoklat Máriabesnyőre
Akolitus és lektor avatás Vácon, a székesegyházban;
(3 akolitus, 1 lektor) hálaadás az újonnan avatottakért
Október: Elsőáldozás
Bérmálkozásra készülők befogadása
Rendszeres ima és könyörgés az egyházmegyei zsinatért;
A zsinat első témájának (liturgia) megbeszélése
Rózsafüzér
Lőrinc testvér érkezése
November: Treer Mária előadása a gyászról
Búcsú – a szentmisét Kozsuch Zsolt dunakeszi plébános
mutatta be.
Testvértál a hajléktalanok hétvégi étkeztetésére
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December: Adventi kézműves foglalkozás
Jótékonysági vásár és véradás
Szentségekben részesültek a 2012. évben
Keresztelés: 53 fő
Bérmálás: 1 felnőtt
Elsőáldozás: 17 gyerek
Házasság: 12 pár
Betegek szentsége:51 fő
Temetés: 82 fő
Gyűjtések eredménye a 2012. évben:
Katolikus iskoláknak:117.680 Ft.
Szentföld:
84.020 Ft.
Péter fillér:
78.260 Ft.
Missziók:
105.850 Ft.
Karitász:
124.015 Ft.

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40

Szeretnénk megköszönni minden segítséget, támogatást és biztatást,
amit idei jótékonysági vásárunk megrendezéséhez és lebonyolításához
kaptunk! A széles összefogás eredményeként 289.700 Ft adomány
gyűlt össze, melyet a veresegyházi hajléktalanok étkeztetésére
fordítunk Zsolt atya közbenjárásával. Az idei véradást rekord számú 75 véradakozó - részvételével zártuk. Köszönjük a véradóknak és a
szervezőknek, hogy betegségben szenvedő testvéreink gyógyulását
ezen a módon is segíthettük!

Köszönjük azon testvéreink segítségét, aki a templomi karácsonyfák
feldíszítésében és elbontásában segítkeztek!
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Az egyházmegyei zsinat előkészítése részeként a gödöllői esperesi
kerületben február 14-én a katekézis téma kerül megbeszélésre. Ennek
a plébániai megbeszélésére január 30-án, szerdán 19.30-tól kerül sor.
Az előkészítő anyagot Zsolt atyától lehet kérni e-mailben!

A betegek szentségének kiszolgáltatása a templomban február 10-én
vasárnap a 8 órás szentmise keretében lesz. Akik ekkor szeretnék
felvenni a szentséget, azok számára felkészítést tartunk február 2-án,
szombaton 9 órai kezdettel a Szent Pio Otthonban.
Közeledik a középiskolai felvételik és az általános iskolai beiratkozások
időszaka. Akinek a gyermeke egyházi iskolába jelentkezik és szüksége
van plébániai ajánlásra, János atyával egyeztessen a 30-9367775
számon.

Imádkozzunk a december hónapban keresztelt
gyermekekért!

Ortó Lilla
Simokna Sára Anna
Lőrincz Nimród
Száz-Nagy Ádám Benedek
Nagy Alexandra Anna
Tóth Mihály
Heinczinger Máté
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Január 21-26.

ökumenikus imahét (részleteket lásd a 2. oldalon)

Január 27. 18.00 óra

gyerekmise

Január 30. 19.30

Az egyházmegyei zsinat katekézis témájának
plébániai megbeszélése

Február 1. 19.15

Elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek
találkozója

Február 2. 9 óra

Felkészítés a betegek szentségének közösségi
felvételére a Pio Otthonban

Február 3. 9.30

Elsőáldozásra készülő gyermekek befogadási
szertartása

Február 10. 8 óra Betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása
9.30

Gyerekmise

Február 13. 18 óra Hamvazó szerda - szentmise
Február 17. 18 óra Két szentségfelvételre készülő felnőtt testvérünk
kiválasztási szertartása

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. Várjuk a közösségek jelentkezését!

Aki 2013-ban kíván templomunkban házasságot kötni,
szíveskedjék ezt január végéig jelezni a plébánián. Kérjük a
testvéreket, hogy erről szóljanak azoknak, akikről tudják, hogy
házasságra készülnek, és a templomi hirdetés közvetlenül nem
jut el hozzájuk. Mivel februárban már megkezdődnek a jegyes
beszélgetések, kérjük, hogy mindenképpen még január végéig
jelentkezzenek.
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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.

