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Templomváró közösségi alkalom a Pioban
Június 9-én, Pünkösdhétfőn, templomváró közösségi alkalmat
tartottunk a plébánián, a programot Csillag Péter állandó diakónus
vezette. A nap mottóját a 127. zsoltár kezdősorai adták: „Ha az Úr
nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem
őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Hiába keltek hajnalban
és fáradoztok késő éjjelig: a kemény fáradság kenyerét eszitek.
Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jóllehet alszanak.”
Ahogy az erre a napra készített kis füzetben olvashattuk, ez a nap egy kezdet. Annak az időszaknak a kezdete, amelyben alkalmat
szeretnénk teremteni közösségünk minden tagja számára, hogy
bekapcsolódhasson abba a titokzatos folyamatba, amelyben egy
közösség új templomot, az új templom pedig közösséget épít.
A nap elején lehetőségünk nyílt az új templom terveinek
megismerésére, majd a jelenlévők kérdéseire Nagy László tervező,
Pásztor Béla polgármester és Zsolt atya válaszoltak. Ezt követte a
szentségimádás. Majd nagy körben beszélgettünk, ahol a nap szervezői
gondolatébresztő gyanánt ismertettek egy elképzelést, nevezetesen,
azt az ötletet, hogy egyházközségünkben alakuljanak templomépítő
alkotóműhelyek. A műhelyek teret és fórumot teremthetnének az
épülésre, építésre hívást érző testvérek talentumaiban és odaszánt
idejében rejlő kincsek feltárására, a Szentlélek ajándékainak
befogadására.
Párhuzamban azzal, ahogy a templom építése megvalósul majd,
mindannyian válhatunk templomépítővé, mindenki átélheti azt, hogy az
ige megtestesül, ha ráismerünk azokra a szolgálatokra, melyek a mi
személyre szabott feladataink. Ha merjük meghallani a hívást, merünk
rá igent mondani, akkor a gondolatokból cselekedet lesz. Ha merjük
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kihordani ezeket a megfogant gondolatokat, merjük adni az időnket,
ötleteinket, a közösség szolgálóivá válhatunk.
Az egyes alkotóműhelyek konkrét személyekkel és megbízatásokkal
történő megalakulása a következő hónapok feladata lesz, a program
meghirdetése, a műhelyek megalakulása őszre várható. Műhelyek
alakulhatnának a következő témákban: Ima és lelkiség, kommunikáció,
adománygyűjtés, rendezvények, történet, stb. A műhelyek ötletével –
melyet gondolatébresztőnek szánunk - azt szeretnénk segíteni, hogy
mindenki megtalálhassa azt a szolgálatot, amelyre személyes hívást
érez.
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A beszélgetést követően a program szabadtéri misével folytatódott,
melyben Zsolt atya útjára indította templomépítő közösségünk Nagy
Könyvét. Ezt a gyönyörű kivitelű könyvet, melynek borítójára az új
templom rajza lett gravírozva, hétről hétre hazaviszi majd egy család,
akik azon a héten különösen is imáikkal, felajánlásaikkal kísérik a
templom építését, továbbírják a Nagy Könyvet, szívük szerint imával,
rajzzal, gondolataikkal megörökítve, mit jelent számukra a templom
építése. A Nagy Könyv átadására mindig a vasárnapi szentmisék végén
kerül sor, hasonlóan ahhoz, ahogy azt a Biblia évében már
megszokhattuk. Feliratkozni elérhetőség megadásával a Szent Pio
Otthonban kihelyezett listán lehet. Az érintett családokat kérjük, hogy
egyeztessék egymással, melyik szentmisében legyen a Nagy Könyv
átadása.
A szentmise után következett a közös ebéd elfogyasztása, köszönjük
Bencsik Balázsnak, hogy a nagy meleg ellenére vállalta a főzés
feladatát. A nap zárásaként az érdeklődők betekinthettek a felújítás
alatt álló Szent Erzsébet templomba is.
Köszönjük mindazok közreműködését, akik munkájukkal, ötleteikkel,
hozzászólásaikkal segítettek e közösségi alkalom megvalósulásában! És
bíztatunk mindenkit, hogy kövesse a templomépítés folyamatát az
interneten is, a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu, valamint a
https://facebook.com/szentlelektemplom oldalakon.
- a szervezők -

„Épüljünk egy Egyházzá”
Különleges a helyzet, hogy ma egy közösség új templomot építhet,
különösen is így, hogy a terveket a közösség egyik tagja készíti el. A
Szentlélek templom tervezőjével, Nagy László építésszel beszélgettem.
Laci, mennyiben érzed másnak ezt a munkát a korábbiakhoz
viszonyítva?
Ez a munka számomra nem csak munka, az is, de szolgálat, kegyelmi
állapot is. Bizonyos szempontból ez a munka is ugyanolyan, mint a
többi volt, de mégis más, felemelő érzés. De minden munka felemelő
érzés, amiben azt érzem, hogy nem az a feladata az építésznek, hogy
rajzolja le a házunkat. A munkák között vannak különbségek. Munka az
is, hogy kimegyek füvet nyírni, vagy a kis sziklakertemet
gondozgatom.
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Munka az is, ha valaki házat akar építeni eladásra és megkérdezi, hogy
megrajzolom-e. Én próbálom meggyőzni, hogy nem rajzolok, hanem
tervezek, aminek egy része a rajzolás. De lehet, hogy neki csak az kell,
hogy az ő elképzeléseit megrajzoljam. Ez is egyfajta munka, volt ilyen
is az életemben. És az is munka, hogy valaki úgy jön, hogy szeretné,
hogy én legyek az építésze. Mert ismer valamilyen szinten, esetleg egy
vagy két házamat látta is. Nem szeretem elkapkodni a dolgokat, fontos
számomra, hogy legyen az érlelésre idő. Vannak olyan munkák –
például a Faluház Erdőkertesen, ami egy felújítás, egy épület szerkezeti
rendbetétele, teljes átöltöztetése volt - ahol az is cél, hogy olyan terek
legyenek az épületben, amelyek közösséget tudnak szervezni.
Az erdőkertesi főtér is közösségi munka volt, a polgármesterrel együtt
találtuk ki, és az valósult meg. Ő is közösségi teret akart, összefogni a
település közösségét, hogy ott települési rendezvényeket lehessen
tartani. Csodálatos élmény volt 2013. szeptember 8-án, hogy a Veni
Sancte mise ott volt szabadtéren megtartva, ami után az erdőkertesi és
a veresi közösség együtt tarthatott egy lelkinapot. És ami külön
kapcsolódik a templomépítésünkhöz, nekem szóltak, hogy segítsek
berendezni a miséhez a tojásdad alakú területet. És pont abban az
időben készült ez a mostani koncepció az új templom centrális tere, az
Utolsó vacsora terme körben az apostolokkal. És ahogy rajzoltam, azt
vettem észre, hogy ez a centrális tér nagyon hasonlít az erdőkertesi
főtérre. A számítógép csodája, hogy nagyon könnyen meg lehet azt
oldani, hogy két fájlt beolvasok, egymásra teszem. És kiderült, hogy
majdnem ugyanaz, csak a mi templomunk terme picit kisebb, mint az
az ovális terület a kertesi főtéren a zenepavilon és a templom között.
Na, akkor kipróbáljuk, azt az ülésrendet, amit én épp a templomba
tervezek, hogy milyen a valóságban. Ebben az ülésrendben helyeztük
el a székeket a főtéren. Több helyről érkezett visszajelzés, hogy ez így
jó volt.
De visszatérve a kérdésre, minden munkának vannak olyan fázisai,
amikor kitartónak kell lenni, és már csak rajzolni kell, de akkor is
ugyanaz a lelkesedés meg kell maradjon, vagy ha nincs, akkor erővel,
akarattal úrrá lenni magunkon. Érzem a Szentlélek jelenlétét és
működését folyamatosan ebben a munkában. Ilyen erővel még sosem
éreztem, ez biztos. De minden olyan munkánál így van ez, ahol azt
éreztem, hogy én nem csak megrajzolom, hanem adhatom bele azt,
ami szívemben, agyamban az Istentől nekem adatott,
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és rajtam keresztül tud megjelenni a valóságban. Ez nagyon nagy
felelősség. Ezeknek a munkáknak volt lelki tartalmuk, amikor nem
tudtam aludni, le kellett ülnöm az asztal mellé hajnalban, vagy este
leültem és csak azt vettem észre, hogy már süt a nap, és csicseregnek
a madarak. És pörgök, és lelkesen rajzolok, és közben imádkozok.
Ilyen tekintetben nem más ez a templom tervezés. Ha ilyen tekintetben
más lenne a számomra, az baj lenne, mert akkor a többi munkára sem
lennék méltó. Olyan tekintetben viszont mégis csak más, hogy itt aztán
még nagyobb üzenetet lehet küldeni, átadni generációknak. És nagyon
figyelni kell, hogy az üzenet igaz-e, érthető-e, befogadható-e. Ez teher,
de ugyanakkor felemel.
Miben vált számodra először kézzel foghatóvá, hogy a Szentlélek
aktívan működik az új templom építése kapcsán?
A fájdalom megéléséből, megértéséből és a jó hozzáállásból születik
sok minden. Egészen 2001-ig visszanyúlnék, amikor a Szent Pio Otthon
tervezése kezdődött. Most 2013-ban értettem meg, sejtettem meg a
Szentlélek működését egyházközségünkben. Ami annak idején fájó seb
volt számomra, hogy nem valósulhatott meg egy tágabb szemléletű
koncepció a Pio Otthon melletti területek bevonásával, most nyer
értelmet, hiszen ott, ugyanazon a területen meg tud valósulni, fel fog
épülni az új templom. Ennek van itt a helye.
Milyen
üzenetet
hordoz majd az új
templom?
Az új templom
egy
építészeti
szimbólum
Veresegyházon,
tehát
a
városi
térben is meg kell
jelenjen.
Ugyanakkor nem
szabad, hogy a
Migazzi templom
mellett
egy
uralkodó,
elnyomó
épület
legyen. Viszont
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hívogató
legyen,
átöleljen,
gondoskodjon,
adjon
teret
a
kontemplációnak, elcsendesedésnek, elmélyülésnek.
Fontosnak tartottam mindig, hogy a Szentlélek megjelenjen víz
formájában is a templom körül, láthatóan télen-nyáron a templomon
kívül azon a téren, ami egy szakrális tér lesz a város szívében. Ezekiel
próféta könyvében van egy rész a templomépítésről. Ebben olvastam a
múltkor: „A templom küszöbe alól víz tör fel.” És nálam a templom
bejáratánál ott van a víz kétoldalt. Oda akartam tervezni, hogy
valóban, amikor bemegyek, akkor szembesüljek azzal, hogy a
Szentlélek átjár, tisztít, megmos, megmerítkezek benne, még ha nem
is megyek át rajta, de legyen ott. És télen is gőzölögjön. És olyan
helyen legyen, ahol tükröződik benne a torony, nem teátrálisan, de
legyenek olyan nézőpontok, ahonnan megláthatja az ember a mélyben
is meg a magasban is a tükröt. Már kezdetben is az volt az
elképzelésem, hogy olyan legyen a templom, hogy az utolsó vacsora
termében vagyunk a 12 apostol között. Úgy terveztem meg az
épületet, hogy szerkezetileg 12 vasbeton oszlop – egyszerű, de szép
fejezettel - tartja a boltozatot. Azzal a gondolattal, hogy majd egyszer
úgy kellene ezeket az oszlopokat ellátni szoborral, hogy az ne előtte
egy applikáció legyen, hanem szerves része legyen az oszlopnak. És az
apostolok lent legyenek közöttünk, hogy érezzük azt, hogy közülük
valók vagyunk.
Amikor már a rajzok kialakultak, elmentem Konkoly Gyuri szobrász
barátomhoz, aki kőszobrász-restaurátor. Ez szakmaiság szempontjából
azért nagyon fontos, mert a kőszobrász-restaurátornak a kezében meg
az agyában rengeteg olyan tudás benne van, ami a szobrászművésznek
nem annyira. A szobrászművész egy kicsit olyan, hogy van egy
kőtömb, van egy nagy gondolat, és akkor beleviszi magát, ami nem
rossz, nem azért mondom. De a kőszobrász-restaurátor a régi korokat
is végigfogdosta már, végigújította a munkái során. És elmondtam
Gyurinak, hogy mit gondolok, mondtam, hogy szabadon tedd hozzá,
hogy te ebből mit látsz, hogy csinálnád. Tetszett neki, értette. Kéthárom hét múlva felhívtam őt teljesen más ügyben, és azt mondta,
hogy találkoznunk kéne. Van egy gondolata, úgy megmutatná.
Elmentem hozzá, találkoztunk, és gyakorlatilag készített agyagból egy
szobrot, egy makettet készített Szent Pál ábrázolásával. Gyönyörű lett.
A 12 apostolnak az idők teljességében megadatott az a kegyelmi
állapot, hogy Jézussal testben is ott voltak, láthatták, és hallhatták a
szavát. De Jézus mindannyiunkat meghívott, nem csak
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őket, értünk is könyörgött az utolsó napján, és minket is apostolainak
nevezett. A templom belsőtere ennek tudatos megélését segítse, és
közvetítse ezt az üzenetet.
Mit tehetünk azért, hogy a templomba betérő emberek számára élő
legyen az üzenet, amit az épület vagy az épített környezet hordoz?
Mire a templomba beköltözünk, ne csak sok közösségből álljon az
egyházközségünk, hanem épüljünk egy egyházzá. Mi magunkba is,
egyénileg,
ismerjük
fel
a
saját
erőforrásainkat,
erőinket,
talentumainkat. Szentségimádásban kértem az Urat, hogy adja meg az
egyházközségnek az egységét Krisztusban, és azt, hogy mindenki
fölismerje, miben apostolkodhat. Minél több olyan ember kell, aki
megtalálja a saját talentumát benne, és azt nem szégyelli megélni és
csinálni. Ha az ember folyamatosan imádkozik, és az Úrral
kapcsolatban van, akkor felismeri a talentumait, és az Úr adni fog
hozzá erőt, akaratot és időt, hogy az, ami tényleg Tőle van,
megvalósuljon.
- Ferencz Dóra Reményik Sándor
Kövek zsoltára
(A kolozsvári evangélikus templom centenáriumán
Liedemann Márton templom-építő lelkész emlékének)
Elhalkult, és elhalt az orgona...
De új nesz kél most a templomfalakból.
Nem halljátok? Itt körül a falakban
Dobognak a beépített kövek.
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis, mégis egy ütemre vernek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.
Kő-nehéz szívvel, dallamtalanul,
Lehajtott, fáradt fejjel figyelek.
Szeretném, ha szívem megállana,
S csak a százéves templom kövei
Dobognának tovább...
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Dobognak... dobbanásuk lassan áthat,
Felmelegíti dermedt véremet,
Lassan megértem a beszédjüket:
"Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek,
Kemény kövek és haszontalanok,
Nehezek, otrombák, formátlanok,
Tehetetlenek, tompák, elesettek,
Mozdíthatatlanok.
Hevertünk hét országban szerteszéjjel,
Utak mentén, száraz patakmederben,
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben.
Vad éleinkbe ütközött a nap,
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát,
Véresre törtük vándor lábait,
Hevertünk külön-külön szerteszéjjel,
Egymásról alig tudtunk valamit,
És nem álmodtunk templomról soha.
De jött egy ember, törékeny, beteg,
A lelke égett, szíve dobogott,
Az az ember templomról álmodott.
Tudta, kövek hevernek szerteszéjjel
Tehetetlenül, haszontalanul,
Vadul, otrombán és formátlanul, Elindult a köveket megkeresni.
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben,
Utak mentén, száraz patakmederben,
Barangolt hetedhétországon át,
Hol éleinkbe ütközött a nap,
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát
S véresre törtük az ő lábait.
Az az ember keresett, s megtalált.
És azt mondta nekünk: Ti templom lesztek.
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Falakká fogtok összeállani,
És visszaveritek az Ige hangját,
És visszazengitek az orgonát, Az imádkozó nagy nyomorúságot
S az áhítat szárnyaló énekét
Szent nyugalommal veszitek körül.
Halkan dobogni fogtok a falakban,
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis-mégis egy ütemre vertek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.
Így szólt hozzánk a templom-építő."
Így beszélnek ma hozzánk a kövek.

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
Az idén újra lesz, a tavaly első ízben megrendezésre került Karitász
nyugdíjas találkozó.
Időpontja: június 28. szombat délután 15-18 óra között.
A rendezvény helyszíne: a veresegyházi plébánia kertje.
Szeretettel várunk minden nyugdíjas korút egy közös örömteli
együttlétre.
A találkozónk mottója: "A bizalom csodákat tesz." - Lisieux-i Szent
Teréz
Néhány részlet a programból: fiatalok műsora, tanítás (Csillag Péter),
közös éneklés, zenehallgatás, beszélgetés, agapé.
A részvételi szándékot kérjük legkésőbb június 22-ig jelezni a
megadott telefonszámon vagy személyesen a Karitász tagoknál.
Szükség esetén a szállítást is megoldjuk, csak kérjük ezt az
igényt is időben (június 22-ig) jelezni felénk.
Telefonszám: Mondics Krisztina: +36 20 233 4897
Karitász csoport
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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 júniusi alkalmán szeretettel hív mindenkit
Varga Gyula zarándok tanár képes vetített előadására, amelynek
címe: "Jézus útján a feltámadásig, Jézus földjén a Szentföldön."
Az előadás június 15-én, vasárnap 15 órakor lesz a veresegyházi
Pio Otthonban. A részvétel díjtalan!

Nyári hittantábor
Ezen a nyáron az 1-7. osztályos korúak részére
hittanos táborunkat ismét a csobánkai KözépEurópai Cserkészparkban tartjuk, július 14-18.
között, hétfőtől péntekig. A tábort idén is az
önkéntes szülők csapata szervezi, a lelki
programokról Jácinta nővér, a papi szolgálatról
János atya gondoskodik. A táborozók önköltsége
10.000 Ft körül lesz fejenként. Akinek problémát
jelentene az összeg kifizetése, az bátran jelezze: megoldjuk, hogy
anyagi okból egyetlen gyermeknek se kelljen otthon maradnia!
Jelentkezni legkésőbb 2014. június 30-ig e-mailben, telefonon és
személyesen lehet Szabó Editnél és a hitoktatóknál. Elérhetőségek a
hirdetőtáblán és a plébánia honlapján - a hirdetések között - találhatók
meg: (eszabo3970@gmail.com , +36-30-204-9123).
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ESEMÉNYNAPTÁR
Június 15. 9.30
15.00
Június 21. 10.00
Június 22.

Június 27. 18.00
Június 28. 15.00

Te Deum Erdőkertesen
(jó idő esetén szabadtéren)
Keresztény filmklub – Veresegyházon
Vác, székesegyház – papszentelés
Úrnapja,
körmenetek Erdőkertesen a 8 órás mise után,
Őrszentmiklóson a fél 10-es és
Vácbottyánban a 11 órás mise után
Erdőkertes, Jézus Szíve búcsú, az ünnepi misét
Lovassy Attila újmisés atya fogja tartani
Karitász nyugdíjas találkozó

IMÁDKOZZUNK A MÁJUS HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!
Guzsaly Heléna
Gergely Dorka
Gergely Panna
Reiser Kamilla
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!

Esküvőre készülnek
Július 5. 15.30 Erdőkertes, Necz Péter - Pocsai Noémi
Július 11. 17.30
Klenovszki Orsolya

Erdőkertes,

Kalmár

Tibor

-

Július 12. 16.00 Máriabesnyő, Steklovits Tamás Veres Anikó
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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 1.
csütörtök 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.
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