LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL
XIII. évfolyam 10. szám

2013. október

Sándor István vértanú boldoggá avatása
60 éve végezték ki a koholt vádak alapján
letartóztatott Sándor István szalézi szerzetest.
Nem egyszerűen üldözött vagy áldozat volt,
hanem
vértanú.
Személyét
példaképként
állíthatjuk a mai fiatalok elé.
Sándor István Szolnokon született 1914-ben.
1936-ban belépett a szalézi rendbe, mint laikus
testvér. 1940-től 49-ig nyomdászként dolgozott
a rákospalotai szalézi nyomdában. Közben 1941
és 45 között kisebb megszakításokkal híradós
katonaként a hadseregben szolgált. 1946-tól
munkásfiatalokat vezetett a rákospalotai KIOEben, a Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesületében. Sándor István
lakhelye, s működésének fő színhelye a Clarisseum volt.
1950 tavaszán betiltották a rendek működését, de Sándor István
továbbra is találkozott a fiatalokkal, kirándulásokat, összejöveteleket
szervezett és hittant tanított.
Rendtársai nyugodt, csendes emberként emlékeznek rá, akinek nem
kellett sem kiabálni, sem fegyelmezni, a puszta imádságos jelenlétével
nevelt - ez maga volt a keresztény élet magasiskolája. Tudatosan
készült a szalézi pályára, mint szerzetes testvér és olyan szintet ért el,
ami őt emberileg is alkalmassá tette arra, hogy vezesse a fiatalokat.
Újpest főutcáján, az Árpád úton új kocsma nyílt, ami a Pokol csárda
nevet kapta. Bejáratánál ez volt olvasható: Lépjen be a Pokolba! A
közelben volt a szaléziak Clarisseum nevű háza, ahol korábban az
államosított szalézi nyomda és népes oratórium működött. Az ide
érkező fiatalok vezetőjükkel együtt megállapították, hogy a kocsma
cégérén látszó felirat kigúnyolja a hitüket, ezért másnap reggelre
szurokkal bekenték a táblát. A kocsma tulajdonosa kihívta az
Államvédelmi Hatóságokat, akik nyomozókutyákkal érkeztek. A
nyomok egyenesen a Clarisseumhoz vezettek, ahol elfogtak egy
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diáklányt és kínzásokkal kiszedték belőle a csoport több tagjának és az
őket vezető szerzetesnek a nevét.
A tartományfőnök rendtársaival előkészítette Sándor István testvér
disszidálását, de ő az utolsó pillanatban úgy érezte, nem menekülhet
el, amikor tanítványai itthon életveszélyben vannak. Visszaadta a
hamis iratokat és a pénzt és maradt. Álnéven bujkált Dániel Tibor
szalézi kispap lakásán, és folytatta azt a lélekmentő munkát, amelyet a
dolgozó magyar fiatalok érdekében fejtett ki. Letartóztatására 1952.
július 28-án került sor házigazdájával, Dániel Tiborral együtt. A
házmester felesége okozta a vesztüket, aki felbontotta a leveleiket és
besúgta őket illegális tevékenységért az Államvédelmi Hatóságnál.
1952 júliusában letartóztatták Sándor István szalézi testvért és társait,
és az utolsó koncepciós perek egyikében ítélték el koholt vádak
alapján. Az eljárás a Pártőrség pere néven híresült el. A Budapesti
Hadbíróság 1952. október 28-án tárgyalta az ügyet. Sándor Istvánt
kötél általi halálra ítélték. A halálos ítéletet 1953. június 8-án 21 óra 10
perckor hajtották végre. Legnagyobb valószínűséggel a Rákoskeresztúri
Köztemető 30l-es parcellájában hantolták el.
2013. március 27-én ismerte el Ferenc pápa Sándor István
vértanúságát. Májusban meghatározta a boldoggá avatási időpontot is:
2013. október 19-én ünnepeljük Budapesten a szertartást, melyet
Angelo Amato, szalézi érsek, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának
prefektusa vezet.
Forrás: szalezi.hu

Szentté avatják II. János Pál pápát
Szeptember 30-án délelőtt 10 órakor a
Vatikáni Apostoli Palota Konzisztóriumi
termében, a napközi imaóra keretében,
Ferenc
pápa
rendes
nyilvános
konzisztóriumot tartott a két boldog pápa
szentté avatási ügyében.
A konzisztórium során Ferenc pápa
kihirdette, hogy Boldog XXIII. Jánost és
Boldog II. János Pált 2014. április 27-én, húsvét második vasárnapján,
az Isteni Irgalmasság ünnepén iktatják a szentek sorába.
Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
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Zarándoklat az egyházközség egységéért
Október
19-én,
szombaton
gyalogos
zarándoklatot
tartunk
egyházközségünk egységéért. A templom hiánya és a minket befogadó
közösségekért érzett hála indította el a zarándoklat ötletét. Ezen a
napon körbejárjuk azokat a templomokat, ahol vasárnaponként együtt
ünnepelhetünk a helybéliekkel. A zarándoklat részeként 14 órakor a
Viczián tanya mellett felállításra és megáldásra kerül egy útmenti
kereszt, mely régi vágya a környéken élőknek. A zarándoklat végén
szabadtéri szentmisében adunk hálát és imádkozunk a templomunkért.
A tervezett útvonal:
1. Veresegyház, Római Katolikus templom. Gyülekezés: 8 óra 30
2. Veresegyház, Református templom
3. Erdőkertes, Katolikus templom
4. Őrbottyán, Vácbottyáni templom
5. Őrbottyán, Őrszentmiklósi templom.
6. Veresegyház, Viczián tanya. Keresztállítás. Kezdés: 14:00,
7. Veresegyház, Római Katolikus templom. Érkezés: 16 óra körül.
Felfrissülés, készülődés a Szentmisére.
A zarándoklat során gyalogosan megtett táv: 14 km, a gyaloglással
eltöltött idő kényelmes tempóban körülbelül 3 óra. Lehetőség lesz a
teljes szakasz helyett csak egy-egy rövidebb szakasz megtételére,
illetve bármelyik állomáson a csatlakozásra vagy a kiválásra is.
Mindenkit szeretettel várunk!

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
A Karitász ruhaház csütörtökönként délelőtt 9-12 óra között tart nyitva.
Ekkor lehet hozni az adományokat vagy ruhát választani saját részre.
Mivel a téli hideg beálltával nem tudjuk biztosítani az állandó
nyitvatartást, ezért kérjük a testvéreket, hogy a télre gondolva, a
hideg beállta előtt jöjjenek téli ruhákat válogatni.
Szeretettel várunk mindenkit!

4
November 10-17-ig, egy héten keresztül tartós-élelmiszer
gyűjtést tartunk. Az adományokat a szentmisék végén lehet átadni.
Ezzel kapcsolatban a részleteket a templomi hirdetésekben hallhatják.
Az összegyűlt tartós élelmiszert plébániánk Karitász csoportja fogja
eljuttatni a településünkön élő legrászorultabbaknak. Köszönjük az
adományokat!

Egyházközségi nap
Szeptember
egyházközségi
tartottunk,

22-én
napot
melyen
főzőverseny,
gyermekprogramok
és
a
felújítás
alatt
álló
templomunk
megtekintése
voltak
a
legfontosabb
programok.
Különösen
a
templomba vezetett túrák
vonzottak
nagy
számú
érdeklődőt. Nagy Laci értő és
lelkes
„tárlatvezetése”
élményszerűvé
tette
a
templomban
folyó
munkálatokat. Eközben a
Pio
Otthon
kertjében
lelkes csapatok sütöttek,
főztek,
hogy
a
lovaglásban,
horgászásban
és
íjászkodásban
elfáradt
gyerekek és az érdeklődő
felnőttek
éhségüket
csillapíthassák
a
(lelki)pásztor tarhonyával,
a tárcsán sült marsall
májjal
vagy
éppen
Piedone hagymás babjával.
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Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök ünnepélyes szentmise keretében
lektorokat és akolitusokat avatott a Váci Székesegyházban 2013.
szeptember 28-án, Szent Mihálynak, az egyházmegye védőszentje
ünnepének előestéjén. Idén 23 akolitust és 31 lektort avatott föl a
megyéspüspök, ezzel létszámuk a Váci Egyházmegyében már
megközelíti a 200 főt. Egyházközségünkből Lajos Zoltánt akolitussá
avatta püspök atya. Imádkozzunk a szolgálatáért!

Októbertől minden óvodába, első
és második osztályba járó
gyermeket szeretettel vár a Pici Ifi!
Ifi
Ha szeretsz játszani, énekelni és
kézműveskedni, valamint szereted
a meséket, akkor köztünk a
helyed!
Helyszín: Veresegyházi Plébánia,
Szent Imre terem
Időpont:
Id pont: péntek 17 óra
Érdeklődni lehet Pocsai Noéminél
noemipocsai@gmail.com, +36-30/480-514
Októbertől immár minden gyermekkorosztály közössége elindul. Így
jövő pénteken délután 5 órától az óvodások és 1-2.osztályosok
közössége, a 3-4-5.osztályosok közössége és a 6-7.osztályosok
közössége is szeretettel várja a régi és az újonnan csatlakozni vágyó
gyerekeket is!
Kis ifi és nagy ifi közösségek indulnak 14-től 16 éves, és 16-tól 20 éves
fiatalok részére. Ezekben a közösségekben most októbertől kezdődően
lehetőség lesz a bérmálkozási készületre. A közösségi alkalmak péntek
esténként fél nyolctól lesznek a plébánián.
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A keresztény filmklub filmet vetít Joshua címmel. A film egy
elképzelt történtet mutat be arról, hogyan látogatná meg Jézus az
emberiséget napjainkban. A vetítétes október 20-án, vasárnap
15.00 órakor lesz az erdőkertesi templom udvaráról nyíló közösségi
teremben. A másfél órás filmet két részben vetítjük rövid szünettel.
Megtekintése díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!
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!
Zsolt atya
Október hónapban rózsafüzért imádkozunk a Szent Pio Otthonban,
hétfőtől péntekig este 1/2 6-kor, szombaton a reggel 8 órai
szentmise után. Szeretettel hívjuk a testvéreket ezekre az
imaalkalmakra.
A sírszentelés november 2-án, halottak napján délután 3 órakor
lesz. A kéréseket Necz Pálnénál lehet jelezni!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Október 13. 9.30

Gyerekmise Erdőkertesen

Október 17. 18 óra

Egyházmegyei Zsinat – Család témakör
megbeszélése Máriabesnyőn

Október 19. 8.30

Egyházközségi zarándoklat

Október 27. 18 óra

Gyerekmise Őrszentmiklóson

November 2. 15 óra

sírszentelés

November 10. 9.30

Gyerekmise Erdőkertesen

November 16. 15-19 óráig Szent Erzsébet lelki nap

IMÁDKOZZUNK A SZEPTEMBER HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!
Papp Zoltán
Kulcsár Flóra
Kulcsár Gellért
Szőnyi András Bendegúz
Schmidt Hédi Nóra
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket 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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