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2014. január

Év végi visszatekintés – idei tervek
A 2010-ben megvalósult külső felújítást követően, az elmúlt év során
megkezdődött templomunk belső felújítása. A belső felújítás
restaurátor-művész és általános szakipari munkákból áll. A restaurátorművészeti munkák egy része elkészült (színes üvegablakok felújítása, a
szószék elmozdítható elemeinek felújítása, a Szent József oltár kő
anyagának felújítása). A szakipari munkákat és a belső festést azonban
nem tudtuk megkezdeni, mert az elkopott mozaiklap burkolat régészeti
felügyelet mellett végzett elbontása során jelentős, összefüggő
falmaradványok és korábbi korokban használt padlószerkezetek
kerültek elő. Az előkerült építéstörténeti leletek egyértelműen igazolják
a korábbi, írásos dokumentumokon alapuló feltevést, miszerint
templomunk helyén korábban több építési és pusztulási szakaszt
megélt templom állt. E templom első szakasza valószínűleg a tatárjárás
kora után épült Veresegyházon található vörös kőzetből. A több építési
szakasz jól látható, az épületmaradványokon keresztül érzékelhető
templomunk és a település egyháztörténeti múltja.
A nyár folyamán a templom alatt megtaláltak egy későbbi boltozott
kriptát is, melyben két XVIII. században elhunyt plébános koporsója is
előkerült. Ők nagy valószínűséggel Czank Antal (+1729) és Bene
György (+1761) lehetnek. A további kivitelezési munkálatok során
biztosítani kell a földi maradványok biztonságát, ezért és muzeológus
szakmai okokból a kripta szakszerű feltárása megtörtént. A két
plébános földi maradványait újratemetésükig biztonságos helyre
szállítottuk. Terveink szerint újratemetésük a felújított templomban
eredeti temetkezési helyükön a kriptában történik majd meg.
November és december folyamán a régészeti mentő feltárás alapján
művészettörténész falkutatás zajlott a kora középkori templom
szentélyének, a mai sekrestyének falain. Ez a kutatás még teljes
mértékben nem zárult le, de az már látható, hogy a sekrestye falai a
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felszín felett is jelentős mértékben megmaradt kora középkori falak.
Ezen a szakaszon előkerült egy gótikus csúcsíves ablaknyílás is.
Az előkerült múlt nagy öröm és felelősség a város és az egyházközség
életében. A templomunkban a kutatások során talált emlékeket, így a
régi templom előkerült falait és a kriptát a templom felújítás során
láthatóvá szeretnénk tenni, hogy érzékelni lehessen a múlt emlékeit. A
templomnak a több évszázados emlékek bemutatása mellett a
liturgikus funkciója is megmarad. A régi templom felújításának
befejezése újabb örökségvédelmi engedélyezési eljárás alapján
történhet meg. Reményeink szerint 2014 novemberére elkészül.
Az egyházközség növekvő létszáma okán már több éve felvetődött egy
új templom építésének gondolata. Ezt a szándékot erősíti az, hogy a
felújítás során előkerült emlékek bemutatása teret kíván. Az
önkormányzat segítségével új templom építésébe kezdünk, ahol a
nagyobb tér alkalmasabb a liturgikus közösség befogadására. Az új
templom tervezése folyamatban van. A kivitelezés várhatóan 2014 év
nyarán kezdődhet meg. Szeretnénk 2015 év tavaszán megtartani az új
templom szentelését.
Amit az új templomról eddig tudunk:
- Szentlélek templom; (Teremtő Lélek!) 2015 pünkösdjén lehetne a
felszentelés
- befogadó-, nyitott-, egészséges-, világos-, gondoskodó Egyház képét
mutatja majd;
- „legyetek élő kövekké”
- Az egyházközség életének szerves része legyen az építés. Szeretnénk
a kitűzést mielőbb elvégezni, hogy a templom helyén közösségi ima
alkalmakat tarthassunk;
- Köszönjük az eddig befolyt adományokat. Kérjük a híveket, hogy
továbbra is támogassák az régi és az új templom építését!
- urnatemető épül; (előre megvásárolható helyek)
- január végére készülnek el az engedélyezési tervek;
- március végére a kiviteli tervek;
- ezek után az építést megelőző jogi folyamatok kb. két hónapot
vesznek igénybe;
- a kivitelezés megkezdése várhatóan 2014.07.hó.
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„Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan
megvetettek, amely azonban Isten előtt "kiválasztott és drága"; ti
magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá,
hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus
Krisztus által.” (1Pt 2, 4-5)
Események 2013-ban
Január: Ökumenikus imahét
Pécsi Rita előadás
Plébániai készület az egyházmegyei zsinatra. Témája a
kateketika volt.
Február:
Elsőáldozásra készülők befogadása
Betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása
Szentségfelvételre készülők kiválasztási szertartása
Útkeresők lelki napja
Gyűjtés a katolikus iskolák javára
Szentségimádás: köszönet XVI. Benedek pápáért
E hónap végéig működött a Testvér-tál
Március: Felnőtt közösség lelkinapja
Skrutínium szertartása a szentségfelvételre készülőknek
Karitász lelkinap
Szentségimádás: Az új szentatya megválasztásáért
Családos közösség lelkigyakorlata
Egyházközségi lelkigyakorlat Csillag Péter vezetésével
Kismamák megáldása
Tartósélelmiszer gyűjtés
Bűnbánati liturgia
Húsvéti kézműves foglalkozás
Gyűjtés a Szentföld javára
Meglepetés Színház előadása
Nagyböjt péntekjein keresztút
Április: Lőrinc testvér pappá szentelése
Lőrinc atya primíciája
Zsinati megbeszélés: a plébánia mint közösség
Május: Bérmálás Erdőkertesen
Gyereknap+Véradás
Június: Megkezdődött a templom belső felújítása
Július-augusztus: Táborok
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Szeptember: Az Esti gimnáziumnak az Egyházmegye lett a fenntartója
újra indultak a közösségek
Egyházközségi nap és főzőverseny
Akolitus és lektor avatás Vácon a székesegyházban;
Október:
Előadás a Teremtés hetéhez kapcsolódóan
Elsőáldozás Erdőkertesen
Zarándoklat, keresztállítás a Vicziánon
November: Szent Erzsébet lelkinap, Vecsei Miklós előadása
Búcsú
Útkeresők lelki napja
Újra megszerveződött a Testvértál
Adventi kézműves foglalkozás
December:
Befogadási szertartás, szentségfelvételre készülő
felnőtteknek
Jótékonysági vásár és véradás
Zsolt atya

Az adventi jótékonysági vásárról és véradásról, elfogultan
„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” (Mk 1,3)
Advent harmadik péntekje -18 óra- emberek gyülekeznek, valahol az
Innovációs Centrum háta mögött. Az esti lámpafényben valamit
matatnak autójuk csomagtartójában, egyszer csak két kisteherautó
fordul be a parkolóba. Padok, asztalok, sátrak, üstök, mifélék érkeznek.
Kis tanakodás után nekilátnak. Emberek, itt bizony holnap vásár lesz –
mondja igyekezetük, az arra kószáló embereknek. A főként férfiak
szorgos keze nyomán valóban formálódik a vásártér, előkerülnek a
berendezési tárgyak és mivel pár óra múlva a próbakönyöklés is jól
sikerül - a bogrács és a forralt boros pavilonok közé - rögtönzött
pulton, hazamennek.
Advent harmadik szombatja – 6 óra- a helyszín, a fényviszonyok és a
hideg is ugyanaz, de az emberek összetétele megváltozott, túlsúlyba
került a női nem. Persze hiszen most az ajándéktárgyak, ruhák,
könyvek, saját készítésű szépségek elhelyezése a feladat. Az eredmény
nem is marad el. A szépasszonyok és a szépleányok gyakorlottan terítik
meg a sátrakat, a férfiak által odahalmozott árukkal, felkerülnek a
plakátok is. Árusok a helyükön, kezdődhet az adományok gyűjtése.
Annál is inkább, mert a korán kelő ismerősök már a portékát
mustrálják.
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Eközben az épület másik oldalán egy másfajta adományozás
előkészületei indulnak el. Megérkeznek a Vöröskereszt, nyomukban a
váci vérellátó munkatársai, és az emeleten berendezkedik a véradás.
Szeretünk magukhoz jönni, mert itt mindig olyan jó a hangulat –
mondják. A véradók már szállingóznak, örülünk. Letekintünk innét, az
emeleti ablakból és megállapítjuk, milyen hangulatos is lett ez a vásári
udvar, ismét örülünk.
Dupla örömünkbe, a föld(szint)re érkezve azonban szimpla üröm
vegyül. A piacra látogató közönség nem jön át a szűk kapun(?), a mi
oldalunkra. Jön az ötlet, vigyünk át sátrakat! A hezitálást tett követi.
Megbontjuk az udvar harmóniáját, de nincs mese, a szappanos
sátorral, meg a képekkel megyünk az adakozók után! – az ötlet
beválik, itt-ott sikerül lecsippenteni a járókelők jószándékából.
Szalad az idő. Az árusok mélyről jövő mosollyal a helyükön. A forralt
italok felszolgálására hivatott egyedi bögrék egyre csak telnek és
ürülnek, ahogy a melléjük kikészített sütemények is. A pult másik
oldalán a gulyás illata és így a közönség érdeklődése is egyre
intenzívebb.
10 óra, a zenélő kút mellett énekszó hangzik. A református gyülekezet,
főként gyerekekből álló kórusának néhány lelkes tagja, dallal köszönti
az Urat és a szándékot, hogy ezúttal a hamarosan bővülő iskola
berendezésére gyűjtünk. Aztán az udvarunkba jönnek és folytatják
rögtönzött kis koncertjüket. Szép ez a kép, ez a pillanat, így együtt
ünnepelve azt, akire mindnyájan várunk. Mi ételt kínálunk.
No nemcsak nekik és az adakozó nagyérdeműnek, hanem az időközben
odatévedt jobb napokat látott, megbecsülésre és ételre vágyó, gyűrött
arcú embereknek is. Az adakozás közvetlen és ez ételt átadók arcán is
látszik. Itt a Karácsony…
Ezalatt az emeleten, sokan „ontják vérüket” átszellemülten, de hisz ez
nem csoda, a szeretet légköre itt is jelen van.
– Hányadán állunk? - kérdem én.
- Meglesz az ötven! –mondja ő.
– Az jó, az már jó.
A dél elhaladt mellettünk, a vérellátósok váltásban ebédelnek, tényleg
elmúlik az ebédidő és vele az adakozó vásár is.
Körülnézek. Az áruk lefogytak, az árusok vacognak. Átfagytak és
fáradtak, de még mindig mosolyognak. – az az érzésem, ha kellene, ők
estig is kitartanának.
Pakolás - pont mint előző este, csak fordítva. Mennyi segítő kéz!
Gyorsan haladunk.
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- És a vége? – kérdezem.
- 275.000 Ft.
- Az nem rossz. Szóval, ennyi?
- Ennyi!
Persze aki ott volt, tett vagy vett – tudja, nem.
Hisszük és reméljük, hogy igyekezetünkből messzebbre, mélyebbre és
magasabbra is jutott mindannál, amivel elszámolhatunk!
Ez volt a mi halunk és kenyerünk. Így próbáltuk veletek együtt - drága,
jóakaratú emberek - követni a pusztába kiáltó hangját ezekben a
napokban.
Üdvözlettel egy elfogult segítő!
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!
A keresztény filmklub filmet vetít Októberi csecsemő címmel. Egy
örökbefogadott lány története az élet szépségéről, az abortusz
fájdalmáról és a megbocsátásról. A vetítés január 19-én, vasárnap 15
órakor lesz az erdőkertesi közösségi teremben, és kb 17.00 óráig tart.
A film feliratos. Megtekintése díjtalan!
A betegek szentségének kiszolgáltatása február 16-án, vasárnap lesz.
Akik ekkor szeretnék felvenni a szentséget, azok számára felkészítést
tartunk, melynek időpontját később hirdetjük.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Január 18. 9.30 – 17 óráig Pécsi Rita előadása a bizalom
pedagógiájáról a Szent Pio Otthonban
Január 20-25.

ökumenikus imahét

Január 26. 18 óra gyerekmise
Február 16.

betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása

Február 9. 9.30

gyerekmise

IMÁDKOZZUNK A DECEMBER HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!

Pintér Dénes Attila
Kötél Karolina
Könczöl Máté
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket és
keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!
Aki
2014-ben
kíván
egyházközségünkben
házasságot
kötni,
szíveskedjék ezt január végéig jelezni a plébánián. Kérjük a
testvéreket, hogy erről szóljanak azoknak, akikről tudják, hogy
házasságra készülnek, és a templomi hirdetés közvetlenül nem jut el
hozzájuk. Mivel februárban már megkezdődnek a jegyes beszélgetések,
kérjük, hogy mindenképpen még január végéig jelentkezzenek.
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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
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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