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Templomépítő hírek
„ 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)
Előzetesen jelezzük a testvéreknek, hogy az építendő templomunk
alapkőletétele május 23-án, Pünkösd előtti szombaton 10 órai
kezdettel lesz. Szeretettel várunk mindenkit!
Buzdítjuk a testvéreket, hogy imádságaikkal is segítsék a Szentlélek
templom épülését:
„Add, Urunk, hogy a nagyböjti időben különösen is működjék
templomépítő közösségünkben a Szentlélek, tisztítsa meg szíveinket,
hogy arról ismerjenek meg bennünket, hogy úgy szeretjük egymást,
ahogyan Te szeretsz minket. Vigyázz ránk, építőkre, családjainkra,
törékeny kapcsolatainkra és békénkre.”

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
1. A Karitász csoport március 15-én és 22-én a vasárnapi szentmisék
előtt és után tartós élelmiszer gyűjtést tart, majd az összegyűlt
élelmiszereket eljuttatja a településen élő nehéz anyagi körülmények
közt levőknek.
A gyűjtés részleteit majd a szentmisék utáni hirdetésben hallhatjuk.
2. A Karitász csoport e-mail címe: veresegyhazikaritasz@gmail.com.
Ha felajánlással vagy kéréssel szeretnének fordulni a Karitász
csoporthoz, akkor ezen az e-mail címen ezt megtehetik. Ugyanezen az
e-mail címen vagy a Pioban kihelyezett imadobozban várja a csoport az
imaszándékokat, melyekért imádkozik alkalmain. Természetesen
továbbra is fordulhatnak kérdéseikkel bármelyik karitász taghoz
személyesen. Az e-mail cím csak egy plusz lehetőség az eddigiekhez képest.
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Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy lehetőség van az egyházi
hozzájárulás banki átutalással történő rendezésére az alábbi
számlaszámon:
Római Katolikus Egyházközség, Veresegyház
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
66000011-11058117
Az egyházi hozzájárulás mértéke Beer Miklós püspök úr rendelkezése
alapján az éves nettó jövedelem 1 százaléka, amely több részletben
(havi, negyedévi) is átutalható.
A templomépítés támogatására lehetőség van egyházközségünk
alapítványán, a Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítványon
keresztül is. Az alapítvány számlaszáma: 66000011-11024240
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.
Értesítjük az 5-6. osztályos lányok és fiúk szüleit, hogy a családos
közösség Ciklus-show-t szervez. A program mottója "Ismerd meg
tested
értékeit,
működését
a
nemiség
szemszögéből!”.
A
professzionális oktatók által vezetett foglalkozás keresztény szellemben
és a kiskamaszok számára vonzó módon tálalja ezt a fontos témát. A
program február 22-én vasárnap 10-15 óráig tart, amely után az
oktatók beszélgetésre invitálják a szülőket is. A rendezvény költsége
gyermekenként 3.000 Ft. További információ és jelentkezés Császár
Ottónál,
a
hirdetésben
megadott
elérhetőségeken
(e-mail:
ocsaszar@porsche.hu, tel: 30/9210-654).
"Áldott kezek". Ez a címe a keresztény filmklub következő vetítésének,
amelyben egy sebész csodával határos módon menti meg több
gyermek életét a műtőasztalon. A film igaz történetet dolgoz fel.
A vetítés február 22-én, vasárnap 15 órakor lesz az erdőkertesi
közösségi teremben. A filmet két részben vetítjük kb. 17.30-ig.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Február 18.

Hamvazó szerda, a szentmisék rendje a következő:
17.30
Erdőkertes
18.00
Veresegyház
18.30
Őrszentmiklós
Kérjük, aki kocsival jön, inkább Kertesre vagy Őrszentmiklósra jöjjön!

Február 22. 9.30

Erdőkertes, szentségfelvételre készülő felnőttek
kiválasztási szertartása
10.00 „Ciklus-show” 5-6. osztályos gyermekeknek
(részleteket ld. a 2. oldalon)
15.00 Erdőkertes – Keresztény Filmklub
18.00 Őrszentmiklós - gyerekmise
Március 6. 18.30 Első pénteki szentmise a templomépítés és
felújítás közösségi szándékára

Március 8. 9.30

Erdőkertes, szentségfelvételre készülő felnőttek
skrutínium szertartása

Március 13. 17.30 Keresztút a Kalász közösség vezetésével
Március 20. 17.30 Keresztút az Útkereső közösség vezetésével
Március 28. 10.00 Húsvéti kézműves foglalkozás a Pioban
Február 18-án kezdődik a nagyböjti időszak, a pénteki keresztutak
vezetését szokásos módon egy-egy közösség elvállalhatja. Az erre
vonatkozó kéréseket Zsolt atyánál lehet jelezni.

IMÁDKOZZUNK EGY JANUÁR HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKÉRT!
H elembai D énes
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őt, hogy
hiteles, tanúságtevő keresztény emberré
váljon!
Segítsd
szüleit
és keresztszüleit a példaadásban!
Amen!
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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.

