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A templom felújítás menete
Folytatódott a régészeti mentő feltárás
Augusztus 5-én folytatódott a
templom

felújításához

kapcsolódó

régészeti

mentő

feltárás. Ez a munka a vége felé
közeleg.

Az

további
maradványok

ásások

folyamán

faragott
valamint

kő
vörös

színű kőből épült falszakaszok
kerültek elő. A régészeti mentő
feltárás a napokban lezárul. Az
eredmények

értelmezését

követően várhatóan ősszel lehet
folytatni

a

templom

felújítási

munkálatait.
Nagy László
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HungaRion jártunk
Az idei év júliusában a világ minden tájáról mintegy
három millió katolikus fiatal látogatott el Brazíliába,
ahol
az
Ifjúsági
Világtalálkozó
került
megrendezésre. A távolság (kb. 10000 km) miatt
hazánkat csak egy kisebb létszámú csoport
képviselte a Rio de Janeiroban megrendezett
eseményen,
azonban
a
világtalálkozóval
párhuzamosan Pécs városában kapott otthont a
HungaRio elnevezésű ifjúsági rendezvény. Ide a világtalálkozó „házhoz
jött”, hogy minél több magyar fiatal részesülhessen az IVT élményében
és osztozhasson a Brazíliában találkozó fiatalok örömében. Ahogyan a
riói találkozóé, úgy természetesen a magyar rendezvény mottója is ez
volt: „Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet” (vö. Mt
28,19) Ez az a nagy missziós buzdítás, amit Krisztus az Egyházra
hagyott, és amely kétezer év elteltével mind a mai napig aktuális.
A tábor programjának felépítését a világtalálkozóéhoz próbálták
igazítani. Délelőttönként a reggeli és a napindító ima után katekézist
hallhattunk, majd az ott hallottakat elmélyítettük különböző
kiscsoportokban, beszélgetésekben, csendes imában. A katekézisek fő
témái („a tanítványság”, „a küldetés” és „a szomjúság Istenre”), mind
kapcsolódtak a rendezvény mottójához. Szentmise és ebéd után
különböző
társaságok,
közösségek,
szerzetesrendek
műhelyfoglalkozásain, előadásain vehettünk részt és tapasztalhattuk
meg Isten szeretetének sokszínűségét. Volt lehetőség szerzetesekkel,
apácákkal való beszélgetésre, előadások meghallgatására főleg
fiatalokat érintő témákról, például párválasztás, hivatás, útkeresés,
imádság
szerepe.
A
táncházban, mozgást igénylő
játékos
feladatokban
a
mozgásra
vágyók
is
megtalálták a kikapcsolódást.
Délutánonként és esténként
keresztény
együttesek
koncerteztek és szórakoztatták
a több mint kétezer fiatalt. Az
estéket az élő kapcsolás Rióból
csak tovább színesítette. Akiket
mélyebben is érdekel a
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találkozó, az látogasson el a www.hungario2013.hu oldalra, ahová
folyamatosan
kerülnek
fel
az
ott
készült
képek,
videók,
visszaemlékezések és tanúságtételek.
A zárónapon Rio de Janeiroban Ferenc pápa a következő szavakkal
jelentette be a világnak a legközelebbi Ifjúsági Világtalálkozó helyét és
idejét: „Kedves fiatalok! A következő Ifjúsági Világtalálkozón,
2016-ban Lengyelországban, Krakkóban találkozunk”.
Hlinka József

Egy négy napos tanfolyam a kereszténységről
"Ez egy négy napos tanfolyam a kereszténységről. Nagyon jó!"mondták nekem a cursillo-ról (ejtsd: kurszijjó). Először nem nagyon
érdekelt. "Voltam már bérmálkozó," - gondoltam - "eljárok a misékre,
közösségbe ... minek nekem még egy újabb tanfolyam? Bőven elég
nekem, ha keresztény módon próbálok élni." Aztán magam is
meglepődtem, hogy végül mégis elmentem a kurzusra. Mintha nem is
én akartam volna, hanem a Lélek vitt volna rá. Ez egy éve történt.
Mondhatom, hogy a cursillo azóta megváltoztatta az életem.
Pontosabban: engem változtatott meg és a kapcsolatom Jézus
Krisztussal. Az élmény leírhatatlan, mert nagyon személyes.
Megérintett
és
megvilágosított.
Mintha
újjászülettem
volna
...Mindazonáltal
a
cursillo
egy
négy
napos
tanfolyam
a
kereszténységről. Tényleg jó :)
Rákóczi Bálint
http://www.decolores.hu; http://www.cursillo.hu

Egyházi esti gimnázium
Veresegyházon több, mint öt évtizede működik az esti gimnázium,
amely Veresegyházon és a közelben lakó felnőttek számára, adott
esetben munka és család mellett lehetővé teszi érettségi megszerzését.
2013. szeptember 1-től fenntartó váltásra került sor, és átvette a Váci
Egyházmegye, így a gimnázium egyházi iskolává vált mint a vecsési
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
tagintézménye. A tanulmányok és az iskola életének eddig megszokott
menete lényegében hasonlóképpen folytatódik, de az egyházi jelleg a
tanulók részére újabb lehetőségeket jelent. Az előírt iskolai tananyagon
túl szeretnénk segítséget nyújtani az élet értelmének és a földi élet
küzdelmeinek a végső céljának megtalálásában. Zsolt atya
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SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek”

Mt 25, 40

Az Esti Gimnázium tanulói közül sokak számára a tankönyvek
megvásárlása nagy anyagi terhet jelent. Kérjük a kedves Testvéreket,
hogy aki teheti, a családja számára már fölöslegessé vált gimnáziumi
(9-12. osztályos, 2005 utáni kiadás) tankönyveket ajánlja fel iskolánk
rászoruló tanulói számára. A tankönyveket leadhatják a Fabriczius
József Általános Iskola régi épületének portáján (Veresegyház, Fő út
77-79.) Hétfőtől csütörtökig: 8-19 óráig. Adományaikat előre is hálás
szívvel köszönjük!
Egyházközségi nap – szeptember 22.
Szeretnénk, ha a templom hiánya miatt a közösségek működése nem
változna és a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásával tovább
folytatnák tevékenységüket. A közösségek megtartó ereje még
fontosabb lesz az elkövetkezendő időszakban, ezért szeretnénk, ha a
plébánián
működő
közösségek
bemutatkoznának
egy
közös
együttléten. A bemutatkozás célja egymás megismerése mindazoknak,
akik már tartoznak valamely közösséghez és azoknak is, akik még
nem. A bemutatkozás sokféleképpen történhet, amit a közösségek
maguk találhatnak ki. Az esemény kerete egy főzőverseny lenne, ami
kötetlenebbé teheti az együttlétet. A főzőversennyel kapcsolatos
további információkat Fendler Oszkártól kérhetnek (+36-20-4147551).
Ez a nap nyújtana lehetőséget arra is, hogy az általános iskola 1. és 5.
osztályában hittant választó gyerekek és családjaik is közelebb
kerülhessenek az egyházközséghez. A nap folyamán a gyerekek
számára külön programokat szervezünk.
Az egyházközségi nap helyszíne a Szent Pio Otthon kertje. A
főzés 9 órától, a gyerekprogramok 11 órától kezdődnek.
Egy tartalmas együttlét reményében hívunk mindenkit erre a napra!
Október 5-én 16 órától a Szent Pio Otthonban Antal Z. László
szociológus tart előadást a Teremtés hetéhez kapcsolódóan
Felelősségünk a teremtett világért és a helyi közösségek
lehetőségei címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Lepattanva a bicikliről gyorsan
levezető
torna,
nagy
mosolygások – fáradt arcok…
A
sisakokat
mindenki
elhajította;
lassacskán
bepakoltunk
a
szállásra
is
Komáromban.
Este
közös
vacsora,
egyértelműen
Ch
(Chmelik Gábor) lesz az est
fénypontja
a
finom
chilisbabjával.

Ausztriában vagyunk, többször
eltévedtünk…
Az előző napi 140 km-t még
mindig nem dolgozta fel a
szervezetünk,
de
hősiesen
kitartunk az esőben is. Bizony
ekkor már borongós volt az idő,
de a táj gyönyörű!
Hajrá srácok, előre!

Vizes
cipőkre
gyógyír
a
ruhaszárító kötél és a plató
tető…
Persze
váltó
cipőt
mindenki hozott! 
Nem kellett sátraznunk a
zuhogó
esőben,
igazi
vendégszeretetet
kaptunk
Traisenben.
Cserébe
lehalkítottuk a Gigafont – a
party kelléket, mely a zenét
biztosította
füleinknek
és
ritmust a lábainknak - így már
nem
okoztunk
nagy
hangzavart. 
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Mariazell
gyönyörű!
Kis
ékszerdobozra
hasonlító
házakkal, mézeskalácsillattal,
mert helyben sütik őket. Likőr
különlegességek, puszedlik és
egy hatalmas nagy templom.
Lélegzetelállítóan szép volt
belül.
Úton vagyunk még mindig, de
nem
csak
testileg.
Sok
tapasztalatot és tanulságot
kaptunk ezalatt az együtt
töltött hét alatt.
Hogy hogyan tovább? Hát talán Horvátország, de a cél még mindig
Róma! 
Horváth Anna

Az Úr imádsága 8.
„…és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.”
Az imádság utolsó két kérése a sátán és az ő cselvetései, kísértései
ellen irányul. Sajnos sokszor hallani, hogy az ima ezen sorát így
imádkozzák: „ne végy minket kísértésbe”, vagy ami még rosszabb: „ne
védj minket a kísértésben”. Aki ezt mondja, talán bele sem gondol,
hogy mit kér: azt, hogy a Jóisten ne védje meg a kísértésben!? Ez pont
ellentétes az ima eredeti szándékával! Hiszen itt azt kérjük, hogy
legyen velünk a kísértések idején is. Az eredeti szöveg értelmét a
Katekizmus így magyarázza: Nehéz a görög kifejezést egy szóval
lefordítani, mert azt jelenti, „ne hagyj minket kísértésbe jutni”, vagy:
„ne engedd, hogy engedjünk a kísértésnek”. (KEK 2846)
A kísértés sosem Istentől származik, ez mindig a gonosz műve. Viszont
szükséges, hogy megtörténjen, mert a kísértésnek ellenállva fejlődik az
ember. A fenti kérés tehát abban teljesül ki, hogy bár kísértések mindig
érnek bennünket, a Jóisten akkor is legyen velünk, és az Ő
segítségével ki tudjuk állni a próbát.
A Szentírásban olvashatjuk, hogy még magát az Úr Jézust is
megkísértette a gonosz: „Jézus a Szentlélektől eltelve elment a
Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt
megkísértette a sátán.” (Lk 4,1-2) Ebben a mondatban kulcsfontosságú
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a Szentlélek. Ha mi is a Lélektől eltelve indulunk minden nap „útra”,
akkor a gonosz nem fog rajtunk fogást találni. A küzdelmekben az Úr
velünk van, és velünk is lesz, ha ezt mi is akarjuk és elfogadjuk. Szent
Pál apostol ezt így fogalmazza meg: „Vegyétek fel mindenképpen a hit
pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.
Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten
beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok
mindenkor a Lélek által.” (Ef 6,16-18) A Szentlélek vezetésével tehát a
jó úton tudunk maradni, és ez egyben a gonosztól való megszabadulást
is magával hozza. Isten ugyanis legyőzte a sátánt, és ha Ő velünk van,
a szabadulás számunkra is bizonyos. „Az Úr pedig, aki elvette
bűneiteket és megbocsátotta vétkeiteket, elég hatalmas ahhoz, hogy
megóvjon és megőrizzen titeket a támadó Ördög cselvetései ellen,
hogy ne ártson nektek az ellenség, aki a bűnt szokta gerjeszteni. De
aki Istenre bízza magát, nem fél az Ördögtől. >>Ha ugyanis Isten
velünk, ki ellenünk?<< (Róm 8,31)” (KEK 2852).
-nppaul-

A közösségi szolgálat lehetősége egyházközségünkben
Szeretettel hirdetjük, hogy Egyházközségünkben is lehetőség van az
ifjúsági közösségi szolgálat helyben való letöltésére, elvégzésére. Mint
ismeretes, mostantól az érettségi bizonyítvány feltétele az összesen 50
óra közösségi szolgálat letöltése. Ez felmenő rendszerben a most 9. és
10. osztályba járók számára induló kötelezettség. Egyházközségünkről,
mint fogadó intézményről az Egyházmegye koordináló-segítő
tevékenysége eredményeképpen "tudnak" az iskolák. Kérjük a
diákokat, szüleiket, hogy - amennyiben a helyi szolgálatot szeretnék a
diákok vállalni a fentiek keretében - keressék meg egyházközségünk
koordinátorát Lajos Zoltánt a lajosz@t-online.hu elérhetőségen. Ekkor
a jelentkezőt nyilvántartásba vesszük, és adódó alkalommal értesítjük
a lehetőségről. Akik már korábban jelentkeztek, azoknak nem
szükséges ismételten feliratkozni. Biztassuk fiataljainkat, hogy hívják
barátaikat, osztálytársaikat is Veresegyházra. Ne feledjük: ez a
lehetőség kitűnő alkalom a helyi egyházközség bemutatkozására,
közösségépítésre, tanúságtételre, egyfajta sajátos evangelizálásra, a
karitatív munka mellett.
Lajos Zoltán
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Egyúttal felhívjuk a közösségek vezetőinek figyelmét, hogy éljenek
ezzel a lehetőséggel és ha közösségük tevékenysége, programok
szervezése során szükségük van fiatalok önkéntes munkájára, ezt az
igényüket szintén jelezzék Lajos Zoltánnak.
A szerk.
Keresztény filmklub Erdőkertesen
Melyik filmet néznéd meg szívesen az ősszel? Mond meg te,
hogy mit vetítsünk!
A lenti listából küldd el a neked leginkább tetsző film (vagy filmek,
maximum 3 film) címét emailben (b.rakoczi@gmail.com) vagy smsben (06-209849755) legkésőbb szeptember 7-ig!
Személyesen is leadhatod a szavazatod szeptember 8-án vasárnap
délelőtt az erdőkertesi egyházközségi napon a keresztény filmklub
sátránál.
A választható filmek az alábbiak:
1. Pio atya (180p.)
A XX. század egyik legismertebb szentje, aki 50 éven át hordozta
Krisztus sebeit. Csodás gyógyulásokról, látomásokról, nagy erejű
gyóntatásokról láthatunk a filmben.
2. Joshua (90p.)
Egy napon egy idegen csöppen a kisváros lakóinak az életebe. Ez az
ember szeret, templomot épít, csodákat tesz és Joshua-nak hívják.
3. Bíbor és Fekete (140p.)
Egy pap felveszi a harcot a sötétség erőivel szemben a második
világháborúban. ”Ha Isten velünk, ki ellenünk?”
4. Jeremiás (90p.)
A ószövetség egyik nagy prófétája, aki előre megjövendölte Jeruzsálem
pusztulását, amit Isten üzent általa, de nem hittek neki a világi
fejedelmek.
5. Casciai Szent Rita - Umbria gyöngye (200p.)
Rita a reménytelen helyzetek szentje. Fegyvere a hit, az imádság és a
feltétel nélküli szeretet.
A szavazatok sorrendjében a fent felsorolt filmekből hármat vetítünk le
az ősz folyamán az alábbi vasárnapokon 15 órától az erdőkertesi
közösségi házban: szeptember 22, október 20, november 17. A
szavazás eredményét majd a templomi hirdetésekben közöljük. Várjuk
szavazatodat!
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Felkészítést indítunk felnőttek számára keresztségre, elsőáldozásra,
bérmálkozásra, de azokat a felnőtteket is várjuk, akik ezekben a
szentségekben már részesültek, de szeretnék a hitüket elmélyíteni,
jobban megismerni. Ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet Zsolt atyánál
szeptember 15-ig. Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak azoknak,
akikhez ez az információ közvetlenül nem jut el, de érdekelheti őket a
felkészítés! A felkészítést segítőkkel szeptember 8-án az erdőkertesi és
szeptember
22-én
a
veresegyházi
egyházközségi
napon
is
találkozhatnak!
Kérjük, hogy aki érdeklődne egy újonnan induló imaiskola iránt, jelezze
Zsolt atyánál személyesen, telefonon vagy emailben! Elegendő számú
jelentkező esetén szeptember elején indul, előreláthatólag csütörtök
est fél 8-as időponttal. Szeptember 12-én csütörtök este fél 8-kor a Pio
alatti teremben, előzetes tájékoztatás lesz az induló imaiskoláról.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
HALLOTTÁTOK? KÖZELEG A KÖZÖS TANÉVNYITÓ SZENTMISE ÉS
EGYHÁZKÖZSÉGI NAP!
Szeptember 8-án, vasárnap tartjuk Erdőkertesen a már
hagyományosnak számító Tanévkezdő Egyházközségi Napot, amely
ezúttal Veresegyház és Erdőkeretes közös kezdeményezése.
TÉNYLEG? SZABADTÉRI GITÁROS SZENTMISE LESZ?
A nap fő eseménye a délelőtt 9.30-kor kezdődő tanévnyitó "Veni
Sancte" szentmise, amelyben közösen kérjük a Szentlélek vezetését
az elkövetkező tanévre az iskolákban, munkahelyeken, a családban és
az élet minden területén. Családosok, figyelem! Lehetőség lesz az
iskolatáskák megáldására is! A szentmisét (jó idő esetén) az erdőkertesi
templom előtti főtéren tartjuk, gitáros kísérettel.
KÖZÖSSÉGEK SÁTRAI, KÉZMŰVES, KÖNYVVÁSÁR, SÜTIVERSENY
- EZT NEM LEHET KIHAGYNI! :)
A délelőtt folyamán a különböző sátraknál megismerkedhetünk
plébániai közösségeinkkel. Lesz kézműves foglalkozás a gyerekeknek,
könyvvásár az olvasni vágyóknak és játékok minden korosztály
részére. Hozd el kedvenc süteményedet! Süti versenyt is hirdetünk,
amire a helyszínre hozott süteménnyel lehet majd benevezni.
GYEREKEKET-FELNŐTTEKET, MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!
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Esküvőre készülnek
szeptember 14. szombat 16.00 Erdőkertes
Paszinger Ferenc - Dr. Géczi Mária
szeptember 21. szombat 15.00 Jobbágyi
Leszák András - Jancsó Veronika
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
Az erdőkertesi Don Bosco Családi Napközi felvételt hirdet 1-14 éves
korú gyermekek részére 2013 szeptemberétől. Bölcsödés-óvodás
korúak számára egész és fél napos ellátást, délutáni játékottanulószobát iskolásoknak. Mindezt katolikus szellemben,a szalézi
nevelési módszert alkalmazva, kedvezményes áron, Erdőkertesen a
templom
melletti
plébánia
épületében.
Plébánosi
ajánlásra
kedvezményt
adunk.
A
felvételi
kérelmeket
a
csaladinapkozi@erdokertes.vaciegyhazmegye.hu
címre
kérjük
elküldeni. Érdeklődni lehet még Zsolt atyánál és a 30/463-55-24
telefonszámon.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Szeptember 8. 9.30

Tanévnyitó Veni Sancte szentmise és
egyházközségi nap Erdőkertesen

Szeptember 13. 19.15

Elsőáldozásra való felkészülést elkezdeni
akaró gyermekek szüleinek találkozója

Szeptember 22. 9 órától Egyházközségi nap és főzőverseny Veresen
Szeptember 28. 18 óra

Akolitus avatás Vácon a székesegyházban

Szeptember 29. 8 óra

Hálaadó szentmise Erdőkertesen az
avatotakért

Október 5.

18 óra

Gyerekmise Őrszentmiklóson

16 óra

Antal Z. László előadása a Pio Otthonban

Imádkozzunk a július és augusztus
hónapban keresztelt gyermekekért!
Fogarasi Ádám
Bóna Kata
Mihálydeák Luca
Főző András
Főző Csanád
Farkas Fanni
Repnik-Györki Eliza
Kőmíves Regina Annamária
Joó Bianka
Németh Ramóna
Vági Zoé Anna
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!
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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 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 egy előre
hirdetett keddjén 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.

