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2014. március

Megújult az egyházközségi honlap
Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia
honlapja. A régi oldal mind megjelenésében, mind szerkezetében
megérett a változásra. Az új oldal kialakításánál fontos szempont volt
az egyszerű, átlátható felépítés, hogy minden információ könnyen
elérhető legyen. Az állandó tartalom (egyházközségünk története,
szentmisék rendje, stb.) mellett rendszeresen friss hírekkel, közérdekű
információkkal, lelki útravalóval is szolgálunk. Hetente felkerülnek az
aktuális templomi hirdetések, valamint minden hónapban a Teremtő
Lélek
is
elektronikus
formában.
Az
oldal
változatlanul
a
veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu címen érhető el.
A honlapon megtalálható legfrissebb anyagok közül a nagyböjti
készületünkhöz segítséget nyújthat Ferenc pápa nagyböjti üzenete
valamint egy “lelki naptár”, melynek gondolatai Ferenc pápa Evangelii
Gaudium (Az Evangélium öröme) című apostoli leveléből valók.
Necz Péter Pál
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SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
A katolikus iskolák javára rendezett február 23-i gyűjtésen 117.930 Ft
gyűlt össze. Köszönjük a kedves hívek nagylelkű adományát!
Március 23-án és 30-án a vasárnapi szentmisék előtt és után tartós
élelmiszer gyűjtést tartunk!
***
A keresztény filmklub filmet vetít "A Bátorság emberei" címmel. Vajon
azok a bátor férfiak, akik nap mint nap védelmezik mások életét az
utcán, meg tudnak-e felelni otthon a gyereknevelésben szülőként is?
Egy film az apákról, de nem csak az apáknak. A vetítés március 23-án,
vasárnap 15 órakor lesz az erdőkertesi közösségi teremben, és kb.
17.30-ig tart. A film megtekintése díjtalan!

Tájékoztató az egyházi hozzájárulásról és a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról
Ajánljuk a testvérek figyelmébe egyházközségünk alapítványát, a
Várhelyi Vilmos Kiemelkedően Közhasznú Alapítványt, mely a
plébániai célok segítésére jött létre. Az alapítvány számlaszáma:
66000011-11024240. Kérjük, hogy adóbevalláskor adójuk 1%-áról
rendelkezzenek az alapítvány javára. Adószám: 18697438-1-13.
Kérjük továbbá, hogy adójuk másik 1 %-ával segítsék a Római
Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011.
Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy Beer Miklós püspök úr rendelkezése
alapján az egyházi hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem 1
százaléka, amely több részletben is befizethető. A befizetésre egész
évben van lehetőség Necz Pálnénál a szentmisék végén, illetve
telefonon egyeztetve egyéb időpontban is. (telefon: +36-30-4804956)
Lehetőség van banki átutalással is rendezni az alábbi számlaszámon:
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet: 66000011-11058117
Adományaikat előre is köszönjük!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Március 13. 18 óra
Március 14. 17.30
Március 21. 17.30
Március 25. 18.30
Március 28. 17.30
Április 4. 17.30

Április 11.

Máriabesnyőn az egyházmegyei zsinat
következő kerületi találkozója
Keresztút Kalász közösség vezetésével
Keresztút a Boldog Özséb közösség
vezetésével
kismamák megáldása
Keresztút az Útkereső közösség
vezetésével
Keresztút az Cantus ex Animo ifjúsági
gitáros kórus és a bérmálkozásra készülő
„kis ifi” közösség vezetésével
Éjszakai keresztút a Fiatal felnőttek, az
Imago Dei ifjúsági közösség és a
bérmálkozásra készülő „kis ifi” közösség
vezetésével

A nagyböjti péntekeken a keresztutat idén a templom felújítás miatt a
Szent Pio Otthonban tudjuk tartani vetítéses formában.

IMÁDKOZZUNK EGY FEBRUÁR HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKÉRT!
Matejcsok Milán
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őt, hogy
hiteles, tanúságtevő keresztény emberré
váljon! Segítsd szüleit és keresztszüleit a
példaadásban!
Amen!
A gyermeket váró anyukák számára hirdetjük, hogy kismamák
megáldása lesz a templomunkban Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén, március 25-én az esti fél hetes szentmisében. A szentmisén a
baba-mama közösség szolgál. Ha ismerünk környezetünkben, baráti
körünkben gyermeket váró anyukákat, szóljunk nekik a lehetőségről.
Az édesapákat is várjuk párjukkal együtt a szentmisére.
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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 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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