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Megkezdődött templomunk belső felújítása
A templom 2010. évi külső felújítását és tetőszerkezet cseréjét
követően,
idén
megkezdődhetett
közösségi
életünk
központi
épületének belső felújítása is. Erről értesülhettünk a templomi
hirdetésekből. A templomban a felújítás alatt nem lesznek szentmisék,
ahogyan azt az elmúlt vasárnap már tapasztaltuk. Ennek oka az, hogy
a belső felújítás a templom belső terét, falait, padlóburkolatát,
gépészeti és elektromos hálózatát oly mértékben és egymással
összefüggésben érinti, hogy az a használatot teljes mértékben
megakadályozza.
De nézzük, melyek azok a munkálatok, amelyek során a templom
belülről teljesen megújul. Ezeket a tevékenységeket alapvetően két
csoportra oszthatjuk. Az egyik csoport a művészeti, restaurátori
munkálatokat, a másik a szakipari munkálatokat tartalmazza.
Templomunk műemlék, ezért védettség alatt áll. A művészeti,
restaurátori munkák alatt a teljes belső fal és boltozatfelület
festőrestaurátori és díszítő festését, az igen rossz állapotba került,
megroskadt ólomüvegablakok felújítását és a belső tér épített kő- és
faszerkezeteinek felújítását kell érteni.
A szakipari munkálatok az új padlóburkolat építését, részben új padok
készítését, új világítási, hangosítási és kivetítő rendszert és a fűtési
rendszer felújítását jelentik. A felújítás során új mészkőlap burkolat
készül. A kőburkolatot padlófűtés fogja temperálni. A szentélyben és az
oldalfalak mentén új padok készülnek. A bejárati ajtó belső oldalán egy
biztonságosan zárható rács épül, ami nyári időszakban biztosítja a
templomba
betekintés
lehetőségét.
A
párkányokról
korszerű
lámpatestek világítják majd meg a világos boltozatot, melyről a fény
visszaverődve betölti majd az egész templomteret.
A művészeti, restaurátori munkálatok korábban elkezdődtek. Az
engedélyezési szakasz során festő-restaurátor szakember kutatta végig
a falat és a boltozatot. Ennek nyomait láthattuk már korábban.
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A kutatás célja az volt, hogy
feltárjuk a templom építése
(1777) óta eltelt csaknem 240
esztendő alatt a falakra került
rétegeket és ennek alapján
kerüljön
helyreállításra
az
eredeti, korhű felület. A feltárás
során nagyon bíztunk abban,
hogy előkerülnek a régi időkből,
szüleink
és
nagyszüleink
emlékében még élő boltozati
festések. Ezek azonban korábban
teljesen megsemmisültek, ezért
helyreállításuk nem lehetséges. A
kutatás alapján egyértelműen
kimutatható, hogy az eredeti
festés a mostaninál egy sokkal
világosabb
tónusú,
élénkebb
színezetű volt. Az oldalfalak és a
boltozat mezői egyszínű világos
okker, a hevederek rózsaszín és
világoszöld, a pilaszterek rózsaszínű, a pilaszterfők szürke és a felső
szakaszon rózsaszínű egyszínű kifestést kapnak. A csegelyekben feltárt
csillagmotívumok helyreállításra kerülnek. Az Epres Mária című kép
helyreállítása megtörténik, mivel a veresegyházi vonatkozású kép
egyedi, kultúrtörténeti kuriózum, igaz későbbi periódusból származó
festés, mint a boltozat és oldalfalon helyreállítandó egyszínű kifestés.
Idén áprilisban, húsvét után kezdődtek meg a felújítás igazi
munkálatai. A festő-restaurátori munkálat egyelőre csak a főoltár
felállványozásával
és
megtisztításával.
A
templom
teljes
beállványozása várhatóan július második felében történik meg,
amikorra elkészülhet az új padlóburkolat alatti szerelőbeton. Áprilisban
megkezdődött az ablakok felújítása is. Húsvét után kikerült az összes
ólomüvegablak. Az ablakok szerkezetét üvegfestő művész és kollégái
restaurátor műhelyben újítják fel. A hiányzó és törött darabokat
szakszerűen pótolják, minden darabot külön-külön megtisztítanak,
majd ősszel a felújítási munkák végén visszahelyezik az ablakokat
eredeti helyükre.
Az elmúlt héten 2013. június 16-án megkezdődtek a szakipari
munkálatok. Jelenleg a templom teljesen üres. A szakipari munkák
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során az első feladat a bontás. Az új padlószerkezet kialakításához el
kell bontani a meglévő igen rossz állapotba került mozaiklap
burkolatot. Ezt a munkálatot kellő körültekintéssel, régészeti
szakfelügyelet mellett kell végezni, mivel templomunk egy régészeti
lelőhely közepén, hajdani temető területén áll. A feltárás eredményét
előre nem lehet látni. Éppen e cikk írásának napján kezdődik a bontási
(feltárási) munka, ezért az eredményről még nem tudok beszámolni.
Talán egy következő számban már írhatok arról, hogy hagytak-e ránk
valamit a padozat alatt elődeink.
A padlóburkolat bontását és a régészeti jelentést követően a teljes
belső felállványozásra kerül. Az állványzat július második felétől
körülbelül szeptember közepéig állni fog. Az első pillanat, amikor már
egy szépen kifestett, (de még nem kész) templombelsőt láthatunk az
szeptemberben várható az állvány elbontásakor. Ekkorra már a
falakban vezetett elektromos hálózatban is rend lesz. Ezután elkészül a
padlófűtés gépészeti kialakítása, majd a mészkő padlóburkolat. A fenti
munkákkal párhuzamosan elkészül a boltozatok padlástér felőli
hőszigetelése is.
A végső munkálatok, a színes ablakok
visszahelyezése, a lámpatestek beszerelése, a padok és berendezések
elhelyezése október végére várható. Novemberben, a Szent Erzsébet
napi búcsú ünnepén már újra saját templomunkban tudunk hálát adni
Istennek és szentmisében megemlékezni az utolsó vacsoráról.
Nagy László
A templomfelújítás első mozzanatait örökítette meg a Veresi Városi TV
is. A néhány perces összeállítás megtekinthető a http://www.veresitv.hu/index.php/hirado/21-2013-junius-13/147-2013-06-13-hiradokatolikus-templom-belso-felujitas oldalon. A szerk.
A felújításhoz kérjük a testvérek anyagi segítségét is. Lehetőség van a
támogatásra egyházközségünk alapítványán a Várhelyi Vilmos
Kiemelkedően Közhasznú Alapítványon keresztül is. Az alapítvány
számlaszáma: 66000011-11024240. Kérjük, a közleményre írják rá:
„templom felújítás”.
A templomfelújítás idején a vasárnapi misék rendje a következő lesz:
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.
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A szentmise szándékokat, felajánlásokat közvetlenül a szentmisék előtt
lehet jelezni.
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!
Zsolt atya

Tíz évesek lettünk...
Egy rövid mondat, mely mégis hosszú utat jelez. De vajon kinek?
Hosszú annak, aki megérte, aki valamit remélt tőle. És rövid annak, aki
nem érhette meg, habár a kezdet az övé is volt, és bizonyos
szakaszában a folytatás is, csak a tizedik év sajnos már nélküle zajlott.
Szent Pio Idősek Klubja. Ez a név ma már fogalom, sokan ismerik a
városban, és azt is tudják, milyen az élet nálunk. A tagok maradtakcserélődtek, de a kezdetektől velünk levő és ma is tagjaink közé
tartozókkal együtt nagy örömmel ünnepeltük június 12-én a tizedik
születésnapunkat. Nemcsak a tagok, a munkatársak is cserélődtek az
elmúlt évek alatt, minden alkalommal, amikor valaki elment, újra
kellett rendezni a sorainkat, és értékelni, továbbmenni abban bízva,
remélve, hogy mi a saját tudásunk szerint a maximumot adtuk és
adjuk a mai napig.
Nyitott kérdés marad ezen a tízéves évfordulón, hogy Önök, az idősek,
akik miatt létrejött ez a klub, érezték-e azt az odafigyelést, szeretetet,
amiért
ide
jöttek?
Őszintén
bízunk
benne,
hogy
igen.
A visszajelzésekből és abból is erre következtetünk, hogy ennyi év alatt
folyamatosan ötven fő felett volt a taglétszám. Sikerült összhangot
teremteni a várakozás és a cselekedet között. Aki pedig nem találja a
helyét ebben a kis közösségben, attól jelzéseket szeretnénk kérni,
hogyan szeretné, miben segíthetnénk.
Nagyon szeretnénk, ha a klub tagjai egyre többen lennének.
A közösség egy szoros kötelék, akkor is, ha különbözőek vagyunk.
Változni mindig lehet, és kell is. Az idős ember példaértékű életét
oszthatja meg másokkal, ha nem csukja magára otthonának ajtaját,
hanem egy kis közösség részévé válik. Ahol a magány a múlté, és a
mindennapok színesebbé válnak ezáltal.
Sok szeretettel várjuk Önöket!
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Az Úr imádsága 7.
„És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek…”
A legnagyobb igyekezetünk és a legjobb szándékunk ellenére is életünk
során sokszor teszünk olyat, amivel embertársainkat vagy a Jóistent
bántjuk.
Ezért
mindannyian
rászorulunk
Isten
irgalmára,
megbocsátására. Az imádság e sorában ezzel a kéréssel fordulunk a
Mennyei Atyához, hogy bocsássa meg nekünk ezeket a bűnöket.
A fenti kérés szorosan összefügg az előtte lévővel, amiben a
mindennapi kenyerünket kértük. Erre utal az első szó: ÉS. A két kérés
– a betevő falat és a bűnbocsánat – egyaránt fontos az egészséges
élethez. Ahogyan élelem nélkül a test elpusztul, úgy a bűnök
beismerése, a bocsánat kérése és a megbocsátás elfogadása nélkül a
lélek is meghal.
Az imádságban azonban nem csupán azt kérjük, hogy bocsássa meg
nekünk a bűneinket, hanem azt, hogy ÚGY bocsássa meg, ahogy mi is
tesszük ezt. Ennek fontosságát jelzi, hogy Jézus a hegyi beszédben az
imának csak ehhez a mondatához tért vissza, és fűzte hozzá ezt a
gondolatot: „Mert ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat,
nektek is megbocsát a ti mennyei Atyátok. De ha nem bocsátotok meg
az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti
botlásaitokat.” (Mt 6,14-15) Talán ijesztő, hogy a megbocsátás
feltételhez kötött, de ha jobban a mélyére nézünk, világossá válik,
hogy miért van ez így. A Katolikus Egyház Katekizmusa így
magyarázza: „Márpedig – és ez félelmetes dolog – az irgalmasság e
folyama nem tud a szívünkbe hatolni, amíg meg nem bocsátunk
azoknak, akik minket megbántottak. A szeretet, miként Krisztus Teste
is, oszthatatlan: nem tudjuk szeretni Istent, akit nem látunk, ha a
testvért és a nővért, akiket látunk, nem szeretjük. A szívünk, ha
megtagadja a megbocsátást fivéreinktől és nővéreinktől, bezárul, és
keménysége áthatolhatatlanná teszi az Atya irgalmas szeretete
számára; bűneink megvallásában szívünk megnyílik az Ő kegyelme
előtt.” (KEK 2840)

6
Bűneink beismeréséhez és a megbocsátás kéréséhez nagy bizalom kell,
de az őszinte bűnbánat a végtelenül irgalmas és szerető Atyánál
biztosan meghallgatásra talál, ahogyan a „tékozló fiú” történetében is
olvashatjuk (Lk 15,11-32).
-nppaul-

Nyugdíjas találkozó
Július 13-án szombaton délután 15-18 óra között Karitász
nyugdíjas találkozót tartunk a veresegyházi Plébánia kertjében.
Szeretettel várunk minden nyugdíjas korút, egy közös örömteli
együttlétre. A találkozónk mottója: „A szeretet mindenre képes”.
(Lisieux-i Szent Teréz).
Néhány részlet a programból: Ének- és zenehallgatás, tanítás
(Csillag Péter), közös éneklés, beszélgetés, agapé.
A részvételi szándékot kérjük, legkésőbb július 7-ig jelezni a
megadott telefonszámon, vagy személyesen a Karitász tagoknál.
Szükség esetén a szállítást is megoldjuk, csak kérjük ezt is időben
jelezni felénk. Telefonszám: Mondics Krisztina: +36 20 233 4897
Katolikus Karitász

Nyári hittantábor
Ezen a nyáron az 1-7. osztályosok részére hittanos táborunkat a
csobánkai Közép-Európai Cserkészparkban tartjuk július 15-19.
között, hétfőtől péntekig. A tábort idén is az Illésfalvi és Császár
családok szervezik, a Hit évéhez illeszkedő lelki programokról János
atya és Jácinta nővér gondoskodik. A táborozók önköltsége
előreláthatólag 9.000,- Ft lesz fejenként. Jelentkezni legkésőbb
2013. június 30-ig lehet a gyermekek hitoktatóinál, továbbá Illésfalvi
Péternél (illesfalvi.peter@gmail.com, +36 30 940 6702) és Császár
Editnél (eszabo3970@gmail.com, +36 30 204 9123) elektronikus
levélben, telefonon vagy személyesen. A tábor díját július 9-én
kedden, 17-től 19 óráig lehet befizetni a Szent Pio Otthonban. A
hirdetés felkerült a plébánia honlapjára és a családos közösség
www.udvozlegy.hu honlapjára is. A tábor sikeres megvalósítása
érdekében várjuk továbbá a kedves hívek nagylelkű adományait. A
felajánlott pénzt Zsolt atyához, a tárgyi jellegűeket (pl. tartós
élelmiszer) János atyához kérjük eljuttatni.
Illésfalvi Péter
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ESEMÉNYNAPTÁR
Június 30.

18 óra gyerekmise (Őrszentmiklóson)

Július 13.

15 óra Karitász nyugdíjas találkozó Pio Otthon kertjében

Július 15-19.

hittanos tábor Csobánkán

IMÁDKOZZUNK A MÁJUS HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!

Varga Julianna
Farkas Alexandra
Faur Zsófia
Faur Dóra
Kobzos Gergő Pál
Szegvári Dániel
Kenderesi-Vidák Lotti
Holhos Hanna
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!

Esküvőre készülnek
július 6. 11.30 Benyó György - Pollhammer Zsófia
17.00 Madarász Zsolt - Szántó Tímea
július 13. 16.00 Háda Gábor - Csontos Éva
17.00 Mátrai István - Sallai Csilla
július 27. 13.00 Rasztovits Árpád - Pálinkás Georgina
július 13. 11.00 Beyer Adalbert - Tűzkő Adelheid
házasságrendezés a polgári kötés 50. évfordulóján a
református templomban
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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
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 18.30
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
Szent
Mihály
hétköznapokon (csütörtök
kivételével) 19.15; szombaton 18.00, vasárnap 15.30
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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