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ÉPÍTŐKÖVEK2. - MŰHELY (MEG)ALAPOZÓ DÉLUTÁN !
2014 október 11-én, szombaton délután szeretettel várjuk a kedves
érdeklődőket MŰHELY ALAPOZÓ rendezvényünkre a Szent Pio
Otthonba! A délután folyamán a műhelyek bemutatkozását követően
lehetőség nyílik a csatlakozásra, illetve további ötletek, elképzelések
megvitatására, melyek elősegítik a templomépítés időszaka alatt
közösségeink épülését. További részletek a templomi hirdetésekben!
A templom tervezési szakasza a végéhez ért, így átlépünk a
pályáztatás időszakába, melynek lezárása - a kiírástól számítva - több
hónapot is igénybe vehet a nyertes kihirdetéséig.
Páll Márton

Újjáélednek a közösségek
Az idei tanévben is lehetőség van az általános iskolás gyermekeknek
korosztályonként a
hitünkben mélyülni, fejlődni azokban az
évfolyamokban, amelyekben nincs kötelező hit és erkölcstan oktatás. A
mézesvölgyi iskolában a harmadikos hittan hétfőn van a 6. órában, a
negyedikes pedig szerdán szintén a 6. órában. A 7.-8.-os hittan pedig
hétfőn a 7. órában. A mézesvölgyi iskolában a fakultatív hittan órák az
1.14-es teremben lesznek, a Fabricziuszban még nem alakult ki, ezzel
kapcsolatban Kovács Mihály hitoktatót lehet keresni.
…
Szeptembertől a gyerekmisék minden hónap utolsó vasárnapján 18
órától az őrbottyáni Szent Miklós templomban lesznek. A
gyerekmisékre várjuk gyerekek és a nagyobb diákok jelentkezését az
Olvasmány, a Szentlecke, a Könyörgések felolvasására vagy a
zsoltárok éneklésére. Olyan családok jelentkezését is várjuk, akik
vállalnák, hogy a felajánlási adományokat az oltárhoz viszik.
Jelentkezni
Laki
Erzsinél
lehet.
(tel.: 06-30-300-1251, e-mail:
zoldikemaci@gmail.com)
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A keresztény filmklub filmet vetít Szent Pálról, az apostolról, aki
kezdetben az őskeresztények egyik legnagyobb üldözője volt, majd
amikor egy csoda hatására megtért, a legnagyobb igehirdető vált
belőle. A keresztény közösségeknek írt buzdító leveleit a Szentírás
részeként tartjuk számon. A vetítés szeptember 21-én, vasárnap 15
órakor lesz az erdőkertesi közösségi teremben. A filmet két
részben vetítjük kb 18.30-ig. A megtekintés díjtalan!
…
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!
…
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.
…

Ebben az évben is lehetséges az ún. közösségi szolgálat helyben,
egyházközségeinkben való elvégzése. Mint ismeretes 50 óra ilyen
tevékenység elvégzése a középiskolai érettségi vizsgára bocsátás
feltétele. Kérjük, hogy azok a tanulók, akik a most kezdődő tanévben
9. osztályban kezdik meg tanulmányaikat, és szeretnének itt helyben is
dolgozni közösségi szolgálatosként, jelentkezzenek Lajos Zoltánnál.
Elérhetőségei: lajosz@t-online.hu , 30-242-4842
…

Október 4-én 9 órától ismét folytatódik Uzsalyné Pécsi Rita
előadássorozata a Szent Pio otthonban. Szeretettel várunk minden régi
és új érdeklődőt! A részletes programot később hirdetjük.
…

Felkészítést indítunk felnőttek számára keresztségre, elsőáldozásra,
bérmálkozásra, de azokat a felnőtteket is várjuk, akik ezekben a
szentségekben már részesültek, de szeretnék a hitüket elmélyíteni,
jobban megismerni. Ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet Zsolt atyánál
szeptember 15-ig. Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak azoknak,
akikhez ez az információ közvetlenül nem jut el, de érdekelheti őket a
felkészítés! Csatlakozni később is lehet!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Szeptember 21. 15 óra
Szeptember 27. 18 óra

Keresztény filmklub Erdőkertesen
Lektor és akolitus avatás Vácon
a Székesegyházban
Szeptember 28. 9.30
Hálaadó szentmise az avatott
szolgálattevőkért Erdőkertesen
18 óra
Gyerekmise Őrszentmiklóson
Október 3. 17.30-18.30 Gyóntatás a Szent Pio Otthonban
Október 4. 9 órától
Pécsi Rita előadása a Szent Pio Otthonban
Október 11. délután
Műhely megalapozó délután
Október 19. 9.30
Elsőáldozás

IMÁDKOZZUNK AZ AUGUSZTUS HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!
Galántai Zoé
K ababik Laura
K emény-K oncsek R ebeka
Szauter Adél
Lukács A nna
Ábel M ia
Czupor H anna
O ldal M ercédesz
B ogdán Lilien K ira
B ogdán Johanna M ira
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!

Esküvőre készülnek
szeptember 16. péntek, 16.00
Sáfrány András - Hegedűs Zsanett
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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.

