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A Megszentelt Élet Éve
Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros
nyitotta meg Magyarországon a megszentelt élet
évét. Szent II. János Pál pápa Vita Consecrata
kezdetű apostoli buzdításában, így írt az Istennek
szentelt életről és annak küldetéséről: „Közösen
adjunk
hálát
Istennek
a
szemlélődő
és
apostolkodó szerzetesrendekért és szerzetesi
intézményekért, az apostoli élet közösségeiért, a
világi intézményekért és az Istennek szentelt
személyek
más
csoportjaiért,
valamint
mindazokért, akik szívük mélyén különlegesen
átadták magukat Istennek”.
A megszentelt életet (vita consecrata) élő emberek az egyházban, az
egyház által elfogadott módon, önként és szabadon vállalják
életállapotképpen a három evangéliumi tanácsnak a megtartását. Az
Egyházi Törvénykönyv írja le, hogy az így megszentelt életformában a
keresztények „teljesen a mindenekfelett szeretett Istennek szentelik
magukat, hogy az Ő dicsőségére, az egyház épülésére és a világ
üdvösségére új és különös címen elkötelezve, Isten országának
szolgálatában törekedjenek a szeretet tökéletességére, és kiváló jellé
válva az egyházban, a mennyei dicsőséget előre hirdessék”.
Az Istennek szentelt élet az Úr Jézus példájában és tanításában
gyökerezik. Az evangéliumi tanácsok vállalásával Jézus személyének
lényeges vonásai – a szüzesség, a szegénység és az engedelmesség –
„láthatóvá” válnak a világban, és a hívők tekintetét ráirányítják Isten
Országának arra a misztériumára, mely már jelen van és hat a
történelemben, de mennyei beteljesedését még várja.
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Azokat az intézményes formákat, ahol a tagoknak a szegénység, a
tisztaság és az engedelmesség tanácsait vállalniuk kell, a megszentelt
élet intézményeinek nevezzük. Ha ez a vállalás szükségképpen
nyilvános fogadalmak útján történik, szerzetes intézményről beszélünk.
Az ilyen intézmény régi neve „szerzet” (religio) volt. Ezekben az
intézményekben jellemző, hogy a tagok idővel örök fogadalmat
tesznek, közösségben élnek, és a világtól bizonyos fokig elkülönülnek.
Ha az evangéliumi tanácsok vállalása az adott intézmény
szabályzatában
megjelölt
valamilyen
szent
kötelékkel
(pl.
magánfogadalom, eskü, ígéret) történik, s a tagok nem különülnek el a
világtól, hanem a világban élnek, s nem is folytatnak feltétlenül
együttlakással járó közös életet, világi intézményről beszélünk. Vannak
tehát a szoros értelemben vett megszentelt személyek, akik vállalják
az evangéliumi tanácsokat és vannak a tágabb értelemben vett tagok –
ezt a típust többnyire harmadrendnek hívják.
A megszentelt életnek azonban vannak új formái is. Ezek azok a
közösségek, amelyek jelenleg már elismert pápai jogú intézmények. A
megszentelt élet új formái ún. „család típusú” intézmények. Általában
„szerzetesi családként”, „lelki családként”, „krisztushívők családjaként”
határozzák meg magukat. Ez alatt azt értik, hogy általában van egy női
és egy férfi megszentelt életű ág (megszentelt életű testvérek és
papok). Ezen kívül társulásként, vagy más kapcsolódási formákban –
szorosabb
illetve
tágabb
értelemben
–
tartoznak
hozzájuk
egyházmegyés papok, de családosok, illetve világban élő egyedülállók
is. A megszentelt életű tagok a hármas fogadalmat teszik le. A családos
tagok ígérettel, „elköteleződéssel” köteleződnek el a karizma és a
lelkiség alapján. Ferenc pápa apostoli levelet írt a megszentelt élet
évére. A Szentatya levele végén azokhoz a világi hívekhez fordul, akik
osztoznak a megszentelt élet eszményeiben, küldetésében és
feladataiban. Azt kéri tőlük, keressék az alkalmakat arra, hogy a
megszentelt személyekkel együtt ünnepeljenek, és velük közösen
szolgáljanak.
Forrás: Magyar Kurír
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Templomépítő hírek
„ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr
nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” (Zsolt 127,1)
Az új templom építési engedélye és a kiviteli tervek elkészültek. Így az
engedélyezést követően sor kerülhet a kivitelezési munkák
megkezdésére. Jelenleg a kivitelező kiválasztásának jogi eseménye
zajlik. A kivitelezés minden bizonnyal 2015 tavaszán megkezdődhet.
Tájékoztatjuk továbbá a kedves híveket, hogy az Árpádházi Szent
Erzsébet templom, feltárt építéstörténeti emlékeket is figyelembe vevő
belső felújításának az engedélyeztetése folyamatban van. Régi
templomunkat kevesebb hellyel ugyan, de várhatóan jövő év végéig
újra birtokba vehetjük.
†
Ezentúl minden vasárnap az egyetemes könyörgésekhez hozzá veszünk
egy könyörgést, amely a templomépítésre vonatkozik. Kapcsolódjunk
be ezzel az imával is a templomépítés folyamatába!
Ima a templomért és egyházközségünkért:
"Hálát adunk, Urunk, amiért arra méltattál minket, hogy templomépítő
közösség lehetünk. Add kegyelmedet, hogy terveink megvalósítása
mindvégig tetszésed szerint történjen!"
†
A november 29-i ajándékkészítésen és véradáson a Nagy Könyv
befogadására többen jelentkeztek, így február közepéig betelt a
táblázat, legközelebb akkor lehet jelentkezni.
†
Elkezdte munkáját a kommunikációs műhely: Az első találkozó
témája az alapok meghatározása volt. A további tervek között egy
stratégia és egy munkamegosztás felállítása szerepel. Terveink
ambiciózusak, a megvalósításukhoz, azonban sok munkatársra van
szükség, de mint tudjuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" (Máté
9,37). Így eme nagyszerű vállalkozáshoz, ezúton is keresünk olyan
lelkes önkénteseket, akik a kommunikációs és marketing terület
valamely részén jártassággal rendelkeznek és akár állandó, akár
alkalmi jelleggel szívesen segítenék a templomépítés ügyét. Jelentkezni
a kommunikációs műhely elérhetőségein telefonon, személyesen vagy
akár emailben is lehet.
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A templomépítéshez kapcsolódóan létrejött „műhelyek” és a
kapcsolatfelvétel lehetőségei
Műhely

Kapcsolattartók

Telefonszám

E-mailcím

IMA és lelkiség
műhely

Ferencz Dóra,
Fendler
Erzsébet

30/315-4271,
20/823-1062

szentlelektemplomima@googlegroups.com

Koncepciós
műhely

Zsolt atya,
Prehoda Éva

20/910-4509,
70/632-7950

szentlelektemplomkoncepcios@googlegroups.com

Adománygyűjtő
műhely

Páll Márton,
Basa Ottó

70/310-9797,
20/334-5030

szentlelektemplomadomanygyujto@googlegrou
ps.com

Rendezvénytámogató műhely

G. Kovács
Ilona, Kovács
Zsuzsa

30/482-0772,
30/443-6639

szentlelektemplomrendezvenytamogato@googl
egroups.com

Kommunikációs
műhely

Tóth Ernő,
Császár Ottó

20/454-9686,
30/921-0654

szentlelektemplomkommunikacios@googlegrou
ps.com

Kreatív és
művészeti
műhely

Török Ádámné
Viczián Judit

30/267-9903

szentlelektemplomkreativ@googlegroups.com

Történeti és
hagyományőrző
műhely

Nagy László

20/426 3016

szentlelektemplomtorteneti@googlegroups.com

Egyházközségünk
minden
tagjának
tartalmas
Úrjöveti
készülıdést, és a megszületett
Jézus kegyelmeiben gazdag, áldott
karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Zsolt atya, János atya, Gyuri atya,
Jácinta nıvér, és a szerkesztık

5

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
Az idei év Erzsébet napi (november 9-én és 16-án tartott) tartós
élelmiszer gyűjtés során a következő adományok érkeztek: 106 kg
liszt, 121 kg cukor, 46 l olaj, 42 l tej, 39 csomag tészta, 33 kg rizs, 25
csomag keksz, 28 csomag tea, 59 db különböző méretű és fajtájú
konzerv, befőtt, lekvár. Az előbbieken túl érkezett még lencse, bab,
borsó, búzadara, kukoricadara, csokoládé, kakaópor, szaloncukor és
sütés-főzéshez szükséges egyéb alapanyagok.
Az adományokból 46 gyerekes család részére állítottunk össze
tartalmas csomagokat.
A Veresegyházi Karitász Csoport a támogatott családok nevében
is ezúton is hálásan köszöni az adományokat!
Idén is jönnek hozzánk Szent Ferenc Kisnővéreitől Ágnes nővérék, akik
szegények megsegítésével foglalkoznak. A délelőtti misék előtt és után
gyógytea-füveket és csipkebogyólekvárt kínálnak, melyekért adományt
elfogadnak. Így tudjuk mi is segíteni ezzel a rászorulókat, illetve a
nővérek munkáját. Ki-ki saját belátása és lehetősége szerint
adakozhat. Erre lehetőség van december 14-én
8.00 órakor Veresen református templomnál és Erdőkertesen,
9.30-kor Erdőkertesen és Őrszentmiklóson, illetve
11.00 órakor Vácbottyánban és Vácrátóton.
Ezen kívül, ha valaki tud adományozni:
7 decis nagy befőttesüvegeket, tisztán tetővel ellátva a lekvár
főzéshez, ugyanehhez kristálycukrot,
újságpapírt a bio-brikett gyártáshoz, ami télen a szegény családoknak
nagy segítség a tüzelő pótlására, kiegészítésére,
valamint gyermekruhát, cipőt, kérjük, december 14-ig hétköznap 8 és
délután 3 között adja be a Szent Pio Otthonba Ágnes nővérnek
jelzéssel ellátva.
A november 29-i véradáson a jelentkező 26 közül 19 fő tudott ilyen
módon segíteni rászorult embertársain. Köszönjük!
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Adventi kézműves foglalkozás
November 29-én délelőtt a
véradással
egyidőben
közösségünk gyermekeinek
részvételével
adventi
kézműves foglalkozás zajlott
a
Pioban.
Az
elkészült
adventi koszorúk azóta már
a
résztvevő
családok
otthonát díszítik.

IMÁDKOZZUNK A NOVEMBER HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!
Ambrus D orottya
D rábik B ence
Török R éka
Laczi-B igida József
Pyka Zsombor
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!
A Keresztény Filmklub a karácsony közeledtével egy szívmelengető
családi történetet tűz műsorra, "Karácsonyi cipő" címmel. A vetítés
december 21-én, vasárnap 15 órakor lesz az erdőkertesi közösségi
teremben. A filmet két részben vetítjük kb.17.30-ig. Mindenkit
szeretettel várunk!
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ESEMÉNYNAPTÁR
December 14.

Adománygyűjtés és vásár Ágnes nővérék
támogatására
December 22., hétfő 17 óra és
December 23., kedd 17 óra karácsony előtti gyóntatás a Pioban
December 24.

éjféli mise a református templomban

December 25.

ünnepi miserend (időpontok és helyszínek
a vasárnapoknak megfelelően)

December 26. 8 óra

Szentmise a Pioban

December 28.

Szent Család vasárnap - családok
megáldása mindegyik misében
Ökumenikus év végi hálaadás a református
templomban

December 31. 18.00
Január 1.

ünnepi miserend

Advent folyamán hétfőtől péntekig reggel 6-kor lesz roráte a Szent Pio
Otthonban.
Mivel a templomépítés miatt a gyóntatás rendje is változott, minden
hónap első péntekén az esti szentmise előtt fél 6-tól fél 7-ig
gyónási lehetőség lesz a Szent Pio otthon könyvtárában. Kérjük, hogy
akik készülődnek a gyónásra a Pio nagy termében várakozzanak!
Használjuk ki a lehetőséget rendszeresen a szentgyónás elvégzésére,
és a lelki megújulásra! Természetesen mindhárom atyánál továbbra is
van lehetőség külön megbeszélt időpontban is a gyónás elvégzésére.
A középiskolai felvételikhez szükséges ajánlásokkal kapcsolatban János
atyát lehet keresni!
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SZENTMISÉK RENDJE A TEMPLOM
FELÚJÍTÁS ALATT
A Szt. Pio Otthonban
Hétfő, szerda……………
10.00
Kedd, csütörtök, péntek..…18.30
Szombat ………………………. 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
Nagy ifi közösség: minden hónap első
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 2. hétfő
18 óra (könyvtár)

HIVATALI ÜGYEK
Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 1 hónappal
szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni).
Bejelentkezés Molnár Zsolt plébános atyánál a +36-20-9104509-es
telefonszámon.
Bejelentkezés az esküvőre minden év február 1-ig, Molnár Zsolt plébános
atyánál. 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.

