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Van Pápánk!
Fehér füst szállt föl március 13-án,
szerdán 19 óra 6 perckor a Sixtuskápolna kéményéből, felzúgtak a Szent
Péter-bazilika
és
a
világ
összes
templomának harangjai: van pápánk! A
bíborosok az ötödik szavazási fordulóban
megválasztották
a
lemondott
XVI.
Benedek
utódját.
Krisztus
266.
helytartója – az eddigi Buenos Aires-i
érsek 76 éves. Az új pápa a Ferenc nevet
választotta: az első alkalom ez az egyház
kétezer éves történetében, csakúgy, mint
az, hogy az új pápa a Jézus Társaság
tagja. Az első latin-amerikai és az első
jezsuita pápa. Tömegközlekedéssel jár,
főpapi rezidencia helyett apartmanban lakik, síkra száll a szegényekért.
„Nagy öröm az új pápa megválasztása! Az is, hogy Európán kívüli lett
az egyházfő. Utoljára az ókorban volt nem európai pápa, akkor afrikai.
Bergoglióval olasz származású vezetője lett az Egyháznak, ahogyan
Buenos Aires lakosságának a fele is olasz származású".
Ferenc pápa első mondataiban kijelentette, hogy a világ végéről
érkezik: „ez az argentinok sajátos hangulati állapota, úgy érzik, hogy
ők élnek a világ legmesszebbi részén".
Forrai Tamás Gergely, a magyar jezsuita tartományfőnök azt
nyilatkozta: „Külön érdekesség, hogy ő az egyetlen jezsuita a jelenlegi
konklávéban, de a választó bíborosok fele jezsuita egyetemeken
tanult.”
Ferenc pápa megválasztása „talán a leginkább katolikus kontinensnek
szólt”, ez pedig egyúttal várakozás a tekintetben, hogy az eddigieknél
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jobban meg tudják szólítani a déli félteke keresztényeit. Úgy véli, az új
katolikus egyházfő „egyszerű pápai stílust meghonosító ember lesz”,
akinek fontos a szociális igazságosság. Véleménye szerint az új pápa
magában egyesítheti majd a teológiai tudást és a lelkipásztori
nyitottságot, lelki mélységet.
Kitért arra is: személye jelentheti azt is, hogy most nem egyetlen
szakterület tudósát akarták megválasztani a pápai tisztségre. Közölte:
nagy jelentősége volt Bergoglio lelki vezetői múltjának, szociális
érzékenységének, illetve annak, hogy komoly vatikáni tapasztalata
van, mert az új pápának nagyon jól kell ismerni az utóbbi évszázadban
sokak szerint „túl naggyá nőtt” adminisztráció vezetését is.
Ferenc pápát nem lehet sem a liberális, sem a konzervatív egyházi
irányvonalba besorolni, aki sokat tett a dél-amerikai egyház
modernizációjáért. Ő „a kiengesztelődés és az újjáépítés embere,
akinek nagyon sok hidat kell felépítenie”.
Az igazság, a szépség és a jóság keresése az összekötő kapocs a
médiában dolgozók és az Egyház között, ennek a hármas egységnek a
hirdetése valamennyiünk feladata – mondta Ferenc pápa a média
képviselőinek március 16-án, akikkel megosztotta a névválasztásával
kapcsolatos gondolatait is.
Amikor a hivatalos beszéd végére érve ránézett az újságírókra azt
mondta: Van, aki nem tudja, hogy Róma püspöke miért választotta a
Ferenc nevet; Xavéri, Szalézi vagy Assisi Szent Ferencre gondolt-e
közben. Most elmesélem a történetet – mindenki lélegzetvisszafojtva
hallgatta a pápát, aki egyszerű, közvetlen stílusban, mintegy
bizalmasan megosztotta névválasztása eredetét.
Elmesélte, hogy a konklávén régi jó barátja, Sañ Paolo nyugalmazott
érseke, Claudio Hummes bíboros mellett ült. Amikor a szavazás kezdett
„vészesen” a javára fordulni, barátja vigasztalta őt. Amikor pedig elérte
a kétharmados többséget, és felcsattant a taps – amiért
megválasztották az új pápát -, Hummes bíboros átölelte őt, és azt
mondta: „Ne feledkezz el a szegényekről!” Szegények… ez a szó
behatolt az elméjébe, és rögtön Assisi Szent Ferencet juttatta eszébe.
Aztán ahogy tovább folyt a szavazás, és mindenki letette voksát,
Bergoglio bíboros a háborúkra gondolt, majd ismét Szent Ferencre, aki
a béke embere volt. Így született meg a név a szívében: Assisi Szent
Ferenc. A szegénység, a béke embere, a teremtett világ őrzője – és ma
ugye nem vagyunk túl jó viszonyban a teremtett világgal. „Ó, hogy
szeretnék egy szegény egyházat, amely a szegényekért él!” – kiáltott
fel Ferenc pápa.
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Később aztán többen viccelődtek vele, mondván: „Inkább a Hadrián
nevet kellett volna fölvennie, mert VI. Hadrián a reformok embere volt,
és ma reformokra van szükség…” Mások pedig azt mondták: „Nem,
nem, a Kelemen lett volna a megfelelő név. Hogy miért? XV.
Kelemenként „bosszút állt” volna XIV. Kelemenen, aki feloszlatta a
Jézus Társaságát”.
Forrás: Magyar Kurír cikkek
VIRÁGVASÁRNAP
Virágvasárnap a Nagyhét és Húsvét kapuja. Olyan, mintha egy nagy
zenemű nyitányát hallgatnánk meg, amely összesűrítve minden fontos
elemet tartalmaz már. Ünnepélyes esemény, amely kiemeli Jézus
messiási nagyságát, és öröm forrása a tanítványok számára. Ezen a
napon együtt van az öröm és a fájdalom. Két kép, két jelenet áll
előttünk: a Jézust dicsőítve fogadó, hozsannázó tömeg és azok, akik
keresztre kivájnák. Jeruzsálem kapujában Jézust királyként ünnepelték,
örömrivalgásokkal fogadták, pálmaágakat lengettek. Azonban néhány
nap múlva ugyanaz a tömeg, ugyanolyan egyöntetűen azt kiáltotta:
feszítsd meg őt.
Ezen a vasárnapon Jézus jeruzsálemi
bevonulását
ünnepeljük,
de
az
evangélium az ő szenvedéséről szól. A
mai szentmise ezt sajátosan jeleníti meg.
Szentmise elején van a barkaszentelés és
körmenet.
Az
evangéliumban
Jézus
szenvedés történetét halljuk. Mindez
megmozgatja
a
gondolatvilágunkat,
érzéseinket és cselekvésre ösztönöz.
Évenként
megismétlődve
csodálkozva
kérdezzük, hogyan kiálthat ugyanaz a
tömeg hozsannát és hogyan kérheti
később
Jézus
keresztre
feszítését.
Azonban nem nehéz felismernünk az
ember ingatag jellemét.
A megváltás drámáját szemlélve eszünkbe
jut, hogy Jézus szenvedés története tele van összeesküvőkkel,
cinkosokkal. Júdás elárulta őt, szent Péter megtagadta, a zsidók a
rómaiak kezére adták. Pilátus pedig mossa a kezét, hogy a tömeg
„feszítsd meg!-et” kiálthasson.

4
Sajnos a tömegben mi is ott vagyunk. Ott vagyunk virágvasárnap is,
örömünkben pálmát lengetve. De ott vagyunk a feldühödött elvakult
tömegben is, amikor a nép azt kiáltja nincs királyunk, feszítsd meg őt.
Ugyanis van úgy, hogy lelkesedéssel tölt el az Úr Jézushoz való
tartozás ténye, a keresztény élet. Máskor éppen az ellentéte próbál
eluralkodni rajtunk és nehéznek, fáradságosnak találjuk Krisztus
követését. Jézus szándéka azonban, hogy ne ilyen tömeg emberek
legyünk. Nem feledhetjük, hogy a mi hivatásunk az, hogy a megváltás
fényénél lássuk önmagunkat, a világot, a történéseket. Ugyanis már
nem alaktalan tömeg vagyunk, hanem megváltott személyek. Ha
valamit tehetünk azt Cirenei Simon helyéről, tehetjük meg: Hordozzuk
Krisztussal együtt a megváltás eszközét, vagy éppen Veronika
kendőjével töröljük le a sírók könnyeit. A századossal együtt boruljunk
le és valljuk meg. Ő valóban Isten Fia, az életünk szabadító Megváltója.
Forrás: Szegedi Ferencesek honlapja – Böjte Mihály írása

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
Február 24-én országos gyűjtés volt a katolikus iskolák javára.
Templomunkban összesen 167.050 Ft gyűlt össze erre a célra.
A nagyböjti élelmiszer gyűjtés keretében március 3-17. között
lebonyolított tartós élelmiszergyűjtés eredményeként Veresegyházon
összegyűlt: 122 kg liszt; 4 kg búzadara, 85 kg cukor, 39 kg rizs, 40 kg
tészta, 31 l olaj; 35 db konzerv; 10 doboz tea, 30 csomag bab, lencse,
7 kg só, 53 doboz édesség, 2 l tej, 2 doboz margarin, 4 doboz sajt, 4
csomag vetőmag, 4 csomag zsemle morzsa, 1 doboz krumpli püré, 2 l
üdítő, 3 csomag kávé, 1 csomag mák, 1 szalonna, sütőpor, vaníliás
cukor, amelyekből a Karitász munkatársai a rászorulók részére
állítanak össze csomagokat.
Március 17-én országos gyűjtés volt a Szentföld javára. Ennek
eredményeként 90.855 Forintot továbbított egyházközségünk.
Köszönjük a hívek nagylelkű adományait!
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Testvértál - Testvéreink az Úrban
Az idén először nyújtottuk ki azok felé kezünket, akik itt a
közelünkben, észrevétlenül meghúzódva, hajlék nélkül élnek és
különösen nagy megpróbáltatást jelentenek számukra a téli hónapok.
Sajnos, megoldani az életüket nem tudtuk, de jó, hogy az első lépést
megtettük feléjük. A komatálnak a közösségben komoly hagyománya
van és a gyermekágyon nagy segítséget jelent anyának, családnak
egyaránt. Mivel sok a gondoskodó kéz, aki kivette részét abból a
feladatból, így ennek mintájára hoztuk létre heti egy nap (szombaton)
a "testvértálat". Cél volt "Vendégül látni" azt a pár embert, aki
Veresegyházon élő hajléktalan. Mert bizony, itt élnek ők köztünk
észrevétlen, reményt vesztve.
Tizenkét ember étkezéséről gondoskodtunk november közepétől
február végéig. A tél során kicsit közelebb kerülhettek lélekben
egymáshoz adó és elfogadó testvérek, egy tál ételen keresztül. Voltak
olyan családok, akik gyermekrajzokkal, pár kedves írott szóval
egészítették ki az ételt, mely által emberibbé, személyesebbé válhatott
az apró jó szándék.
Itt a tavasz. A rászorulók kevésbé kiszolgáltatottak, integrációjukhoz,
emberi méltóságuk visszaadásához azonban más formában járulhatunk
hozzá. Aki bármilyen munkát tud számukra rendszeresen, vagy akár
alkalmanként biztosítani, az ne feledje őket.
Ildikó vállalta a közvetítést a "munkaadó" és "munkavállaló" között,
telefonszáma: 30/5720-639.
Nagyon köszönik a gondoskodást és külön is köszönték a dobozokhoz
mellékelt rajzokat. Volt olyan rajz, amit azóta is maguknál hordanak...
Ősz végén újra lehet majd a szolgálatra jelentkezni. Addig segítsük
őket imáinkkal is!
Pál apostol élete végén így vallott életcéljáról, amelynek beteljesítésén
nyugodott üdvössége felőli bizonyossága:
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája,
amelyet megad nekem az Úr, az igaz Bíró, ama napon. Nemcsak
nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az Ő
megjelenését.” (2Timóteus 4,7–8)
A „nemes harcot” azért kell megvívnia a kereszténynek, hogy élete
minden területén és cselekedetében a szeretettörvény érvényesüljön.
Ez a küzdelem az ember saját, régi énje, megromlott természete és
beidegződött önző szokásai ellen folyik. A „futás” – az apostol
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szóhasználata szerint (vö. Apostolok cselekedetei 20,24) – az Isten
által ajándékozott és kijelölt feladatok elvégzése a másokért való
szolgálatban. A „hit megtartása” pedig több annál, mint hinni néhány
alapvető keresztény hittételben. Az alázatos, hálás, hívő szív
megőrzéséről van szó, amely egy pillanatig sem tulajdonít önmagának
érdemet a „nemes harc” megharcolásáért és a „futás” elvégzéséért,
mert jól tudja, hogy egyedül Isten kegyelme által valósíthatta meg
ezeket. Úgy gondolkodik tehát, hogy egyedül Istené a dicsőség
mindezekért.
Hálát adok az Úrnak, hogy Isten kegyelme által mozgatott Közösség a
mienk.
Páll Melinda

Kezesek és Szülők közös imája
„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok,
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7)
Kedves Szülők, Kezesek! Kedves Testvérek!
Amióta megtudtam, hogy kezesként idén én is részese leszek a
gyerekek elsőáldozásra való felkészülésének, foglalkoztatott a
gondolat, hogyan is tudnánk a legtöbbet adni nekik. A személyes
törődés, odafigyelés mellett nagy örömmel fogadtam be őket a napi
imáimba.
Amikor a gyerekek befogadási miséjében az áldozás után mi kezesek
és szülők felálltunk, és közösen elmondtunk értük egy imát, erősen
elfogott a vágy, hogy ez a „közösen” valami több lehessen, hogy ez a
„közösen” megtartson minket végig a felkészülésük ideje alatt.
Később többetekkel erről beszélgettünk, és kiderült, hogy ezzel a
vágyammal nem vagyok egyedül. Kezdtük dédelgetni ezt a vágyunkat,
és kerestük azt a formát, ahogyan ezt meg tudnánk valósítani.
Továbbfűztük a szentmisén mondott imát, mindenki hozzátette a saját
szavait, így kezdtünk közösen imádkozni.
Közben megerősödött bennünk egy elhatározás, hogy megszólítsunk
Benneteket - az elsőáldozásra készülő gyerekek és a bérmálkozásra
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készülő ifjak kezeseit, szüleit, az útkeresők kezeseit (és persze
mindenkit, aki erre vágyat érez) - ha örömmel tudjátok tenni,
csatlakozzatok hozzánk, hogy napi imáinkban együtt tudjuk az Úr elé
vinni ezeket a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket és családjaikat
hálaadásunkkal, kéréseinkkel.
Mindenkit szeretnénk bátorítani arra is, hogy saját szavaival fűzze
tovább közös imánkat, így frissítsük, aktualizáljuk időről időre a közös
ima szövegét.
A „Szülők és kezesek közös imáját” kihelyeztük a templomban (a
faliújságnál, ahol az elsőáldozásra készülő gyerekek képei vannak),
onnan a szöveget el lehet vinni vagy e-mailben is lehet kérni itt:
ferencz.dora@invitel.hu .
Várjuk a bekapcsolódók saját szavas imáit is, hogy közösen mondott
imáink minél teljesebbek legyen. Erre a célra egy kis „ima gyűjtő
dobozt” tettünk ki a templomban, de persze e-mailben is lehet küldeni
a fenti címre.
Szeretettel hívunk mindenkit, hogy közösen mondott imánkkal kísérjük
végig felkészülésük ideje alatt elsőáldozásra készülő gyermekeinket, a
bérmálkozásra készülő fiatalokat és a felnőtt katekumeneket!
F. D.

Szülők és kezesek közös imája:
„Istenünk! Őrizd meg gyermekeinket, és őrizd meg felnőtt
testvéreinket, akik a beavató szentségek vételére készülnek, hogy
valamennyien Krisztussal járjanak, Krisztust követve tudjanak élni,
Krisztus szemével lássanak, Krisztus lelkületével halljanak!
Add, hogy Krisztus szavait mondják, és Krisztussal együtt tegyék a
jót, így méltók legyenek ajándékaidra és eljutni országodba!
Küld el, Urunk, Szentlelkedet, hogy segítse őket szorgalommal és
örömmel a felkészülésben, Krisztus tanításának megismerésében.
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Mennyei Atyánk! Segíts bennünket a nagyböjti időben, hogy képesek
legyünk meglátni szeretetlenségeinket, és add meg nekünk a jó gyónás
kegyelmét!
Segítsd családjainkat a krisztusi élet hiteles megélésében.
Különösen is segítsd felnőtt testvéreinket, akik Nagycsütörtökön
először részesülnek majd a Szentáldozásban, hogy ennek a
találkozásnak az öröme elkísérje őket egész életükben. Szentlélek
Úristen, vezess minket!
Ezt kérjük Tőled a Te Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké!
Amen.”
2013. Nagyböjt 6. vasárnapján.
Az Úr imádsága 5.
„Legyen meg a Te akaratod…”
Elérkeztünk ahhoz a mondathoz, ami talán a legnehezebb kérés
ebben az imában, sőt, egész életünkben. Amikor azt kérjük az Úrtól,
hogy az Ő akarata legyen meg, hatalmas bizalomra és önátadásra van
szükségünk. Mert lehetséges, hogy az Ő akarata szöges ellentétben áll
a mi elképzelésünkkel. Amikor valami jó történik velünk, akkor persze
könnyű elfogadni, de a nehézségek, betegségek, anyagi problémák
idején már nagyon nehéz tud lenni. De bízhatunk benne, hiszen Ő
mindig a legjobbat szeretné nekünk, még ha ez emberi szemmel nem
is látható.
Minden bűn alapja az emberi (szabad) akarat. Azért követünk el
bűnöket, mert mi így vagy úgy akarjuk, hogy történjenek a dolgok az
életünkben.
A
Jóisten
akaratának
elfogadása
viszont
segít
megszabadulni a bűneinktől, és elvezet az életszentségre. Erre két
remek példa a Szentírásból Mária és Jézus esete. A Szűzanya a
szeplőtelen fogantatás során mit mondott? „Íme, az Úr szolgálója
vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38) Egy emberileg
kilátástalan helyzetben rábízta magát az Úrra, a saját akaratát háttérbe
szorította az Úréval szemben. Ugyanezt a feltétlen odaadást látjuk
Jézus egész életében, amelyet szavakkal is megerősít a szenvedése
előtti éjjelen a getszemáni kertben: „Abba, Atyám! -
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fohászkodott -, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De
ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” (Mk 14,36) Még
Jézus is – aki egy az Atyával – elfogadja az Ő akaratát!
Ahhoz, hogy mi is rá tudjuk bízni magunkat a Jóistenre, meg kell
tanulnunk lemondani a saját akaratunkról az Övével szemben. Ebben
megakadályoz minket a félelem. Az a félelem, amely Pétert is
hatalmába kerítette, amikor Jézus szavára a vízen járt, de amint
levette róla a tekintetét, amint elkezdett kételkedni - elkezdett
süllyedni is. Az Úr nélkül minket is könnyen elfoghat a félelem, de Ő
számtalanszor ezzel biztat: „Ne féljetek!” (Mt 14,27) Ha hiszünk Neki,
megpróbálunk a félelmeinken felülemelkedni, és megbízni Benne –
vagyis rábízni magunkat, és az egész életünket – akkor számunkra is
reménnyel teli lesz az Úr akarata.
-nppaul-

Teréz-misszió
VI. Országos Találkozó - Mocsa, 2013. április 20.
Hazánkban is
évek
óta
működik a Teréz-misszió,
amely - Kis Szent Teréz
példájára
naponta
imádkozik papokért, leendő
papokért és szerzetesekért.
A
Teréz-misszióba
hazánkban mintegy 10 ezren léptek be rövid 4 év alatt. A Terézmisszió gyümölcse, hogy egyre többen imádkoznak a papokért. Másik
gyümölcsére talán kevésbé gondolunk, pedig ez legalább olyan értékes,
mint az első. Aki Lisieux-i Szent Terézzel valamilyen módon
kapcsolatba lép, az megismeri az ő lelkes istenszeretetét, és ő is lelkes
istenszeretővé válik. Megismeri az ő szenvedés felajánlását, és ő is
felajánlja majd szenvedéseit. Megismeri Istenbe vetett mérhetetlen
bizalmát, és ő is bizalomteljes lesz Isten felé. Megismeri Teréz „kis
útját”, amely nem tesz semmi rendkívülit, de amit tesz, azt rendkívüli
módon
teszi:
Rendkívüli
szeretettel.
Az idén 2013. április 20-án szombaton a Komárom-Esztergom megyei
Mocsán lesz ez a missziós találkozó püspöki szentmisével,
előadásokkal, filmvetítéssel és az Irgalmasság Órájával. Az európai
országok missziós vezetőinek részvétele is jelzi az ima és a találkozó
fontosságát. A VI. országos találkozó még azt is jelzi, hogy egyre
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többen lesznek azok, akik imádkoznak buzgó, Jézus szent Szíve szerinti
papokért.
Forrás: terezmisszio.eu

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!

Gyereknap – előzetes
Idén május 26-án rendezzük meg a hagyományos gyereknapot és
véradást!

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.
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ESEMÉNYNAPTÁR

Március 28. 10 óra

Olajszentelési mise Vácon

18.30

Szentmise az utolsó vacsora emlékére,
két felnőtt testvérünk elsőáldozása.
A szentmise után virrasztást tartunk

Március 29. 17.30

Keresztút az egyháztanács vezetésével

18.30

Nagypénteki szertartás

Március 30. 19 óra

Feltámadási szertartás, utána ételek
megáldása a Szent Pio Otthonban

Március 31.

Húsvét vasárnap – vasárnapi miserend

A feltámadási körmenetet a korábbiaktól eltérően nem szombat
este, hanem húsvét vasárnap a fél 10-es mise után fogjuk
tartani.
Április 1.

18 óra

gyerekmise

8 óra

Húsvét hétfői szentmise

Április 6. 10 óra

Lőrinc testvér pappá szentelése

Április 7. 9.30

Lőrinc atya első szentmiséje

Április 14. 9.30

gyerekmise

Április 28. 18 óra

gyerekmise

További gyónási lehetőségek húsvét előtt:
Március 25. hétfő

17 óra Vácbottyán
18.30 Veresegyház

Március 27. szerda

17 órától Veresegyház, Erdőkertes
18.30 Őrszentmiklós
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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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