LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL
XIV. évfolyam 9. szám

2014. október

Templomépítő találkozások II. - a MEGHÍVÁS
2014. október 11. délután, helyszín a Veresegyház Fő út 89-91 szám
alatti üres telek. Elszánt hívek gyülekeznek az újonnan épülő
Szentlélek templom frissen kitűzött területén. Kezdődik a lelki
Templomépítő találkozások MEGHÍVÁS-ra keresztelt őszi alkalma.
A kezdő Szentségimádás keretében először nyílt lehetőségünk arra,
hogy a képzeletbeli templomtérben, az oltár tervezett helyére
kihelyezett Oltáriszentség jelenlétében közösen imádkozzunk.
A csodálatos napsütésben a jelenlévők ezután testvérünktől, Nagy
László tervezőtől informálódhattak a beruházás állásáról. Tőle
megtudhattuk, hogy az engedélyeztetés lassan lezárul és a
várakozásoknak megfelelően még év végéig sor kerülhet a kivitelezésre
vonatkozó pályázat kiírására is.
Az összejövetel ezután a Szent Pio Otthonban folytatódott, ahol a VVTV
híradórészleteinek segítségével visszaidézhettük a Szent Erzsébet
templom fordulatot hozó felújításának és a templomépítő találkozások
első pünkösdi alkalmának emlékezetes pillanatait.
A nap további részében Molnár Zsolt plébános atya beszédében, a lelki
templomépítés jelen fázisát a magvetés azon fázisához hasonlította,
amikor a magot már elültettük, és bár jelenleg is sok fontos dolog
történik, de annak eredménye még nem mutatkozik meg föld felett.
Emiatt ebben az időszakban különösen is fontos azoknak a módoknak,
alkalmaknak a megtalálása, ahol templomaink ügyéért közösen is
imádkozhatunk, tehetünk.
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A délután során megtekinthető volt a Pünkösdkor elindított Nagy
könyv, amelynek segítségével stafétaszerűen, hétről-hétre újabb
családok írhatnak üzenetet a világnak, a közösségnek, hogy ezen
keresztül is tanúságot tegyenek a templomépítés mellett. A régiek
mellett azonban új lehetőségekre is hívott minket a plébános atya és a
körülötte a templomépítés ügyében alakult „Bába csoport”, amely már
eddig is igyekezett támogatni ezt a - közösség életében történelmi
jelentőségű - vállalkozást.
Az új meghívás egyik része a közösségen belül működő számtalan és
színes kisközösség bevonása volt. Meghívás arra, hogy a
templomépítés kegyelmének, küldetésének gondolatát a mindennapi
tevékenységük során, - a maguk módján, a saját küldetésükön és saját
kincseiken keresztül- is éljék meg.
Az új meghívás másik része azon személyekhez szól, akik egy-egy
területen saját talentumaikat, lehetőségeiket szeretnék, tudnánk
felajánlani olyan konkrét feladatok végrehajtásában, amelyeket már a
vállalkozásunk jelenlegi fázisában el kell, végezni vagy elő kell
készíteni. A Bába csoport által megfogalmazott meghívás kezdetben 7
alkotóműhely felállítását tűzi ki célul. Ahova mostantól szeretettel
várjuk minden olyan testvérünk jelentkezését, aki ezen a módon,
Szabadon, Örömmel és Szeretettel tud csatlakozni a
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templomépítéshez. (Az elérhetőségek és további műhelyinformációk a
következő oldalakon).
A program utolsó részében a jelenlévők kiscsoportokban oszthatták
meg a véleményüket, ötleteiket, felajánlásaikat az általános és az adott
műhellyel kapcsolatos témákban. Így a nap végén azt hiszem, minden
megjelent testvérünk nevében elmondhatjuk, hogy egy igazán
emlékezetes és áldott délutánt tölthettünk egymással, közösségben a
templomaink építése körül bábáskodva.
Továbbra is szeretettel és nyitottan vár minden kedves testvért a
„templomépítők” egyre bővülő közössége! ☺
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A bába csoport nevében lejegyezte: Császár Ottó

IMA FELHÍVÁS!
Az alkalom után arra hívjuk a kedves testvéreket, kisközösségeket,
hogy „imádkozzuk be” a jövőbeli templomteret! Használjuk ki a tél
beálltáig adódó jó időjárási feltételeket és látogassuk meg a helyszínt
akár egyénileg, akár a kisközösségi alkalmakon, akár spontán, akár
szervezetten. Mert, „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).

Induló Lelki Templomépítő alkotóműhelyek az
egyházközségben
Az alábbiakban közreadjuk a nap során meghirdetett 7 alkotóműhely
adatait! A nevet, fő feladatot, külső kapcsolattartókat, elérhetőségeket
tartalmazó táblázat a jelenlegi állapotot tükrözi. A táblázat mindenkori
aktuális változata a jövőben a plébánia honlapján érhető el!
Szeretettel várjuk tehát, ide minden olyan testvérünk jelentkezését,
akik ezen a módon szeretnének csatlakozni a templomépítéshez.
Kérjük,
hogy
az
adott
témakörben
további
kérdéseikkel,
észrevételeikkel forduljanak a táblázatban megjelölt testvérekhez!
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Hely

Mű-

Leírás

hely

Kapcsolattartók

Telefon
szám

E-mailcím

IMA és
lelkiség
műhely

Lelki háttér
szervezése

Ferencz
Dóra,
Fendler
Erzsébet

30/3154271,
20/8231062

szentlelektemplomima@googlegroups.
com

Koncepciós
műhely

Az új és
régi
közösségi
terek
működési
és
működtetési
hasznosítási
koncepciójának
kidolgozása

Zsolt atya,
Prehoda
Éva

20/9104509,
70/6327950

szentlelektemplomkoncepcios@google
groups.com

Adománygyűjtő
műhely

Adománygyűjtési
módszerek
kidolgozása és
megvalósítása.

Páll
Márton,
Basa Ottó

70/3109797,
20/3345030

szentlelektemplomadomanygyujto@go
oglegroups.com

Rendez-

Rendezvények
hátterének,
fizikai
megvalósításnak
közvetlen
szervezése,
támogatása

G. Kovács
Ilona,
Kovács
Zsuzsa

30/4820772,
30/4436639

szentlelektemplomrendezvenytamogat
o@googlegroups.co
m

vénytámogató
műhely
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Mű-

Leírás

Kapcsolattartók

Telefon
szám

E-mailcím

Kommunikációs
műhely

Külső és
belső
média
megjelenések
koordinálása,
marketing
stratégia
és
koncepció
kidolgozása és
kivitelezése

Tóth Ernő,
Császár
Ottó

20/4549686,
30/9210654

szentlelektemplomkommunikacios@go
oglegroups.com

Kreatív

Kreatív és
művészeti
feladatok
ötletek,
kapcsolódá
sok
megvalósítása

Török
Ádámné
Viczián
Judit

30/2679903

szentlelektemplomkreativ@googlegro
ups.com

Történeti
és hagyományőrző
feladatok,
lehetőségek
feltárása,
kihasználása

Nagy
László

20/426
3016

szentlelektemplomtorteneti@googlegr
oups.com

Hely

hely

és művészeti
műhely

Történeti
és
hagyományőrző
műhely
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Elsőáldozás

Október 19-én Erdőkertesen a fél tízes szentmisében 31 gyermek
először vehette magához Jézust, az Oltáriszentségben. Vállalkozó
szellemű apukák asszisztenciája emelte az ünnep fényét a zsúfolásig
megtelt templomban.
Imádkozzunk gyermekeinkért, hogy – János atya szavait idézve – ne
féljenek a bűnbocsánat szentségétől sem és rendszeres áldozóként
éljék meg hitüket.
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SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
A korábbi évekhez hasonlóan a Veresegyházi Karitász Csoport idén is
tart tartós élelmiszer gyűjtést rászoruló családok részére Szent
Erzsébet emlékére. Az Erzsébet-napi gyűjtésre idén két vasárnap,
november 9-én és 16-án kerül sor. A kedves hívek a felajánlott
adományaikat a vasárnapi miserendhez igazodva a következő
időpontokban és módokon adhatják le:
- a reggel 8 órakor kezdődő mise előtt vagy után, a református
templom
közelében
parkoló
„Adományok”
felirattal
ellátott
gépjárműnél,
- Erdőkertesen a 9.30-kor kezdődő mise előtt vagy után, a templom
közelében parkoló „Veresegyházi adományok” felirattal ellátott
gépjárműnél,
- az este 18 órakor kezdődő őrbottyáni mise előtt vagy után, a
templom belsejében, az ajtóhoz közel, elhelyezett „Veresegyházi
adományok” feliratú táblánál.
Értesítjük továbbá a kedves híveket, hogy november 23-án országos
pénzadománygyűjtés lesz a Karitász javára.
Felajánlásaikat előre is hálásan köszönjük!

A macska és az egér
Vasárnap, 8 órás szentmise a református templomban. János atya
prédikál- többek közt a felszentelt templomról, ahol mi is
megszentelődünk- ám egyszer csak mosolygós arcok egy irányba
néznek, majd egy irányba követik….. a macskát. Merthogy a hátsó
bejáraton besétált a templomba Isten állatkája. ,,Na, nem, ő nem való
ide,” és többen is próbálkoztak vele, hogy megfogják és kitessékeljék.
Miután ez sikerült, az ajtót becsukták, ezzel is hangsúlyozva,
macskának ajtón kívül a helye. De nem így gondolta ezt a kis állat,
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mert kisvártatva ismét megjelent, tartva ugyanazt a haladási irányt,
célt, mint előbb. De szándékát most sem sikerült megvalósítania, mert
egy percen belül kis segítséggel ismét az ajtón kívül találta magát. És
íme, néhány perc múlva egy egér szaladt át a templom közepén. Hát
ez az eset sem a véletlenek közé tartozik. A macska nem ötletszerűen
jött be a templomba, tudta, hogy ott van az egér, hogy neki itt most
dolga van. Csak mi nem tudtuk, és nem láttuk világosan, hogy erre a
cirmos jelenti a megoldást. Azt gondoltuk valamennyien, hogy közbe
kell avatkozni, nekünk kell kézbe venni a dolgot, mert ez így nem
helyén való. És ezen kezdtem el gondolkodni már a templomban is ,
majd otthon ebédfőzés alatt.
Eszembe jutottak életem kisebb-nagyobb epizódjai, amikor egyáltalán
nem törődtem vele, mi miért történik úgy, ahogy. Nem vettem a
fáradságot, hogy tovább gondoljak egy kérést, hívást, megálljak egy
pillanatra, és a történet mögé nézzek Hárítottam, mondván ennek most
nincs itt az ideje, ez a szó nem nekem szól, ezzel az emberrel nem kell
kapcsolatba lépnem. Pillanatnyi hangulatom, kedvem, helytelen
beidegződéseim megfosztottak a megkülönböztetés, a mérlegelés
lehetőségétől. Így a döntéseim olyanok lettek, amilyenek, nem
beszélve a következményeikről.
Pillanatra sem gondolom, hogy a macskának a templomban a helye.
Azt azonban tanulságként leszűrhetjük, hogy amennyiben valami nem
a megszokott módon történik, furcsa, pillanatnyilag nem értjük, miért
van, nem tudunk vele azonosulni, az még nem elvetendő. Lehet, hogy
pont azzal van valami dolgunk, azzal kezdődik valami új, az rejti
számunkra a megoldást.
FeRe

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe elé
November 19-e Árpád-házi Szent Erzsébet (1207–1231) liturgikus
ünnepe. A középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjét
évszázadok óta nagy tisztelet övezi. „A női eszmény megtestesülése” –
írta róla Sík Sándor.
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1235. május 26-án, pünkösdkor iktatta a szentek sorába IX. Gergely
pápa.
Sírhelye
fölött,
tiszteletére
szentelték
a
marburgi
székesegyházat. Ünnepét a római naptár november 17-ére tette. Mi,
magyarok november 19-én emlékezünk Árpád-házi Szent Erzsébetre.
Erzsébet hat év boldog házasság után özvegy lett. Férje elvesztése
után már nem jelentett otthont számára az udvar, gyermekeivel együtt
el kellett hagynia Türingiát. Sokat nélkülözött, gúnyolták, elkergették,
de béketűréssel viselte a megaláztatásokat. Városról városra járt, ahol
szükség volt segítségére, dolgozott, ápolta a betegeket, megvarrta
ruháikat.
Később Marburgba költözött, és belépett a ferences rendbe. Javait és
élete hátralévő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának
szentelte. 1228 nagypéntekén Erzsébet néhány ferences barát
jelenlétében lemondott a világi javakról; kórház építésébe kezdett,
ahová befogadta a földönfutókat, betegeket, és ő maga gondozta őket.
Árpád-házi Szent Erzsébet a feleségek, a fiatal anyák, a ferences
harmadrend és a szolgáló szeretet védőszentje. „Az emberszeretet
eszményi példaképe” – írta róla Ünnepi kalendáriumában Bálint
Sándor.
Erzsébet napját a régi magyar egyház pirosbetűs ünnepként ülte meg.
Népi kultuszáról keveset tudunk, elhalványodott, vagy a szakkutatás
késett el a földerítésével. Neve gyermekjátékokban, pünkösdölőkben
bukkan fel. Az Erzsébet név évszázadokon át a legkedveltebb magyar
női keresztneveknek egyike volt. Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája
című oratóriumával tisztelgett a szent előtt.
XVI. Benedek 2010 októberében mondott katekézisében Árpád-házi
Szent Erzsébetről elmélkedett: a felebaráti szeretet védőszentjének
nevezte a középkori magyar szentet.
Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a
szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi
is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki
bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.
Forrás: Magyar Kurír
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IMÁDKOZZUNK A SZEPTEMBER HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!
Lakatos Sámuel M artin
Czinkota M arcell
B odócs Léna Liliána
B odócs K evin B endegúz
H egedős Levente
Szántó A nna
Lantos O livér
R ákosi N oa Liliána
M érész R éka
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!
A Keresztény Filmklub következő vetítése a "Mi lenne ha" című film,
amelyben egy lelkészből lett üzletember kalandos fordulatok árán újra
meghallja az Úr hívását és végül visszatér a lelkészi hivatásba. A
vetítés november 9-én, vasárnap 15 órakor lesz az erdőkertesi
közösségi teremben. A filmet két részben vetítjük kb.17.30-ig. A
megtekintés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!
A sírkőszentelést halottak napján, november 2-án vasárnap
délután 3 órakor tartjuk. A sírkőszentelésre vonatkozó kéréseket
jelezzük Necz Pálnénál vagy a Szent Pio Otthonban a sírhely számát is
megadva!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Október 26. 18 óra
Gyerekmise Őrszentmiklóson
November 1.
Mindenszentek ünnepe, kötelező ünnep.
Szentmisék:
8 óra Veresegyház református templom
9.30 Őrszentmiklós
18 óra Erdőkertes
November 2., halottak napja vasárnapi miserend
15 órától
sírszentelés
November 7. 17.30 – 18.30 gyóntatás a Pio Otthon könyvtárában.
November 9. 15 óra
Keresztény filmklub Erdőkertesen
November 15.-én délután Szent Erzsébet lelki nap.
November 19. 18 óra
Szent Erzsébet napján ünnepi mise a
református templomban. Az ünnepi prédikációt Magyar Bertalan
galgamácsai plébániavezető diakónus, a ferences harmadrend tagja
tartja.
November 30. 18.00 befogadási szertartás.
Advent folyamán hétfőtől péntekig reggel 6-kor lesz rorate 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.
Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításáról, vagyis az
evangélium
öröméről
beszélgetés
sorozatot
tartunk
2014.
szeptembertől 2015. májusig keddenként este fél 8-tól fél 9-ig az
erdőkertesi közösségi teremben Zsolt atya vezetésével. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
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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.

