LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL
XV. évfolyam 1. szám

2015. január

2014-ről még egyszer röviden
December 31-én, a most már hagyományossá váló ökumenikus év végi
hálaadáson Zsolt atya visszatekintett a 2014-es esztendő legfontosabb
eseményeire:
Januárban elkészült az új templom építésének és a plébánia
felújításának az engedélyezési terve.
Tavasszal elkészült a Pio Otthon tetőtér-beépítése, Jácinta nővér és
Henrik atya közössége és nagylelkű adományozók támogatásával.
Ennek kapcsán Jácinta nővér át tudott adni János atyának egy lakrészt,
amire az épületbontások miatt szükség volt.
Befejeződtek a kutatások a Szent Erzsébet templomban.
Pünkösdkor volt a lelki nap. (Szentségimádás, tervismertetés,
beszélgetés, a nagy könyv elindulása)
Nyár elején elbontásra kerültek az új templom helyén korábban álló
épületek.
Nyár folyamán (augusztus elejére) elkészültek az építéshez
szükséges kiviteli tervek; elkészült az építési engedély határozat.
Szeptemberben a város kezdeményezésére
csatlakoztunk az
„örökségvédelmi napok” országos programhoz, melynek kapcsán
lehetőség nyílt a régi templomban a feltárások megtekintésére. Ezen a
hétvégén számos látogató tekintette meg a feltárást és a
rekonstrukciós terveket;
Október 11-én tartottuk a „templomváró lelki napot”. Erre az
eseményre elkészült a templom helyének kitűzése, így a tervezett
templom szentély helyén tarthattuk a Szentségimádást. Ezen a napon
találkozhattunk először azokkal a tematikus csoportokkal, melyek a
különféle talentumokkal rendelkező testvéreket várják arra, hogy
szeretettel, örömmel és szabadon segítség a templomépítéseink
folyamatát.
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Az ősz folyamán létrejött az Egyházközség és a Város közötti
telekcsere megállapodás, ami alapján már kiadható az építési
engedély.
Elkészült a régi templomnak a feltárásokat is figyelembe vevő felújítási
terve: templom-múzeum koncepció.
Az önkormányzat novemberi döntése alapján 2015 tavaszán
elindulhat az új templom építése. Az építés várhatóan egy évet vesz
igénybe.
Reményeink
szerint
2016
pünkösdkor
lehet
a
templomszentelő.
Köszönjük a város eddigi nagylelkű hozzájárulását a munkálatokhoz:
különösen a tervezés, az épületbontások, a régi templom felújítására
és feltárására fordított összegeket.
Köszönjük a hívek türelmét, a református gyülekezet, az erdőkertesi és
őrbottyáni közösség befogadó szeretetét!

Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4,7)
Imahét a Krisztus-hívők egységéért
Ez a hét az élő víz forrásához vezeti azokat, akik az imahét nyolc
estéjén templomainkban hallgatják vagy hirdetik Isten igéjét. Jézus
találkozása és beszélgetése a samáriai asszonnyal lélekben tanúsítja
Isten népe számára, hogy az élet Isten ajándéka. Ezért kínálja ma is
Jézus az élő vizet, hogy aki hallja az igét, abban tényleg az élő víz
forrása fakadjon éltető erejével. A bibliai történetben a hely és a
találkozó személyek kiemelt helyet kaptak. A hely Jákob kútja, s akik
találkoztak: a Názáreti (Galileai) Jézus és a samáriai asszony. A kút
ugyan messze Keleten található a Garizim és Ebal hegyek közötti
völgyben, kilométernyire Sikártól, a fővárostól, mely ma Aszkar néven
található a térképen. A kút 32 méter mély. 2 méter az átmérője. Forrás
táplálja. Fedett. A fedélen két merítő nyílás van. Innen vitték az
ivóvizet a város lakói. Mi templomunkban fedezzük fel az élet forrását.
Ott hullott fejünkre a keresztelő kútnál az élet vize. A hangzó ige
hallatán Isten igéjét hallgatva felfrissült a szívünk és az értelmünk. A
templomunk jut eszünkbe, mely Isten jelenlétének helye, ahol
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összegyülekeznek az emberek, aki szomjas, annak Jézus ad inni az élet
vizének forrásából (Jel. 21,6). A tér és idő feletti mindenható Isten
hatásaival sokféle módon tud jelen lenni az anyagvilágban. Akár
egyetlen helyen többféleképpen is. Kitüntetett módon találkozunk vele
templomainkban. Megjelenik előttünk az Éden folyója is, mely az élet
folyama, és a négy égtájat élettel árasztotta el (1.Móz. 2,10) és amely
az Isten és a Bárány forrásából eredt (Jel. 22,2). Nekünk ez az Éden a
templom. Az Isten közellétének a helye. Itt ered a mindent éltető víz
(Ez. 47,1) Azt olvassuk a próféta könyvében, hogy a templom küszöbe
alól ered a forrás. Ott ered, ahol az érkező belép a templomba, hogy
találkozzék Istennel. Ott ered, ahol az igehallgató, a szentségekkel élő,
kilép a templomból, hogy az élő vízzel felfrissülten járjon az életúton.
Tudjuk, - mert tapasztaltuk - hogy ez több és egészen más, mint az,
hogy a víz nélkül nincs élet! A templom az a „kút”, ahol valóban
minden élet adója az Isten! Amikor Jézus kínálja az élő vizet, az isteni
békét, az üdvösséget kínálja fel. Ezért ne felejtse senki, hogy a „forrás
az Úr házából fakad” (Joel 4,18).
A szomjazónak sose oltotta szomját a jó szó. A vigasztalás is csak üres
korsó! A szomjazó Jézushoz fordul. Ott van az élő víz. Jézus a valódi
élet forrása. Jézus enyhíteni tudja az élet utáni szomjat. Ezt sehol
másutt nem lehet megtalálni!
Az idei imahét hívás az élő víz forrásához, Jézushoz. Jó, ha mi is
átadjuk hitünk örömét a világnak, ahogyan a samáriai aszszony a
Jézustól kapott vízzel ment a városba, és Sikem városát elárasztotta
élő vízzel. Polgártársainak elmondta, hogy a Messiással találkozott a
kútnál és azok hittek neki. A keresztények mit visznek magukkal a
templomból? Árad-e a Jézusban hívők életéből az élő víz – vagy csak a
száj szól és a szív dobog? A tanúságtételben az egész ember benne
van.
Testestől-lelkestől. Érzelemvilágával és gondolatvilágával. Szavaival és
cselekedeteivel. Nagy szüksége van magyar népünknek erre a jézusi
élő vízre! A szomjat nem oltja sem az üdítő, sem az energiaital, sem az
alkohol, csak a tiszta víz. Jézus meg tudja adni az életet, szeretettel
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hív bennünket erre az örök, isteni életre. Aki Jézustól kapott életet, ott
marad a kútnál, mert ott a forrás, ott az élő víz! Ahol a forrás van, ott
van az oázis. Ahol az oázis van, ott van az igazi élet! Ezzel nyújtjuk át
az Ökumenikus Imahét 2015-ös heti programját – áldáskívánással
hívogatva mindenkit az élő víz forrásához, a kúthoz, Jézushoz – a
templomba!

Az ökumenikus imahét menete Veresegyházon és
Erdőkertesen
Nap

Időpont

Január 19.
hétfő

18 óra

Január 20.
kedd
Január 21.
szerda

18 óra

Január 22.
csütörtök

18 óra

Január 23.
péntek

18 óra

Január 24.
szombat

16 óra

Helyszín
református
templom; vezeti:

Prédikál
Albert Gábor
evangélikus lelkész

Sivadó János

18 óra

baptista imaház;
vezeti: Kotán Béla
evangélikus
templom; vezeti:
Albert Gábor
református
templom; vezeti:
Molnár Zsolt
református
templom; vezeti:
Fukk Lóránt
erdőkertesi
katolikus templom

Fukk Lóránt
református lelkész
Molnár Zsolt
római katolikus
plébános
Kotán Béla
baptista lelkész
Sivadó János görög
katolikus parókus
Gergely Ferenc
Barnabás református
lelkész

Karácsony után
Gyönyörű ajándékot kaptam idén Karácsonyra!
Adventben kezdődött. Egyik gyermekem, aki már egy ideje nem jár
velünk
szentmisére,
igazi
nem
könnyű
„munkával”
készült
meglepetéssel, talán életem legszebb ajándékával lepett meg (nem
csak engem).
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Advent elején kezdődött. Mint a legtöbb gyerekcsoportban, ők is húztak
nevet, akit majd karácsonykor megajándékoznak. Gyermekem már
reggel mondta, csak egy fiú van az osztályban, akit semmiképpen nem
akar húzni. Nagyképű, igazi bunkó gyerek, aki folyton beleköt,
piszkálja. Szívből utálják egymást. Bárkit húzhat csak ne Őt.
Délután izgatottan jött haza: „Anya Őt húztam! Ez nem véletlen! Most
mit tegyek?”
De ez csak költői kérdés volt, már tudta mit fog tenni.
„Megmutatom, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen, és így nekem
sem! Mindennap imádkozni fogok érte, és bár félek, de tudom, hogy
Karácsonyra szívből megszeretem őt. Az ajándékom számára az lesz,
hogy minden nap leírom az imáimat érte, és Karácsonyra megkapja
összegyűjtve egy szép kis könyvbe.
Izgalmasan teltek az adventi napok, eleinte el sem tudtuk képzelni,
hogy lesz ebből a mély ellenszenvből szeretet. Mindennap küzdött érte,
imádkozott. És megszületett! Karácsonyra már tele volt szíve
jóindulattal, jókívánságokkal, és mindez ingyenesen! „Nem baj ha nem
viszonozza a szeretetemet! Én megtettem a magamét, a Szentlélekre
bízom, hogy az Ő szívében mit indít.”
Az ajándékozás napán nagy izgalommal vitte a díszes kis könyvet, tele
a szíve legmélyebb imáival, még az is megfordult a fejében: „talán
kinevet, de nem baj.” Az osztálytársai és az osztályfőnök előtt tett
bizonyságot hitéről, és a Szeretetről, ami megszületetett benne. Nem
nevették ki, többen elsírták magukat. Ezek után gyónt, és áldozott,
majdnem mindig eljön velünk misére.
A múltkor azt mondta a másik gyermekem: „Nem bírom Matyit, de a
nővérem tette miatt, elküldöm neki a házit, mert szerintem ezt jól
csinálta!”

Az eszmény: igen az "Én" legboldogabb formájára
Pécsi Rita előadássorozata folytatódik
Január 31-én 9 órától a Szent Pio Otthonban újra érdekes témákról
hallhatunk,
mélyíthetjük
ismereteinket,
megoszthatjuk
tapasztalatainkat. A pedagógiai rendszer 5. állomásához, az
eszménypedagógiához érkezik ezen a napon a sorozat.
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Ízelítő a témákból:
• Ki törődik azzal, hogy kivé válhatok? Hogyhogy hiányzik az
eszménypedagógia a nevelésből?
• Hogyan találhatjuk meg egyéni küldetésünket?
• Milyen a hatékony személyes eszmény? Miért szükséges?
• Mit
tehetünk
érte?
Az
eszménypedagógia
módszerei
kisgyermekkorban, kisiskolásoknál.
Eszménypedagógia a serdülőkorban –
• A felnőtté válás kulcsa a személyes eszmény megtalálása
• Lesz-e saját identitása, vagy sodródik a tömeggel?
• Minden törékeny. Az eszmény is. Hogyan vigyázzunk rá?
• Hogyan válik életalakítóvá egy vízió?
• Rajongás? Bálványozás? Álomvilág? – Hagyjuk? Tiltsuk?
Segítsük?
• Létezik negatív eszmény?
• Örömre
vagy
kötelességre
nevelés?
A
vágyakozás
személyiségformáló funkciója
Az alkalmat hosszabb ebédszünettel délután 5-ig tervezzük. Ebédelni a
helyszínen is lehet- agapé formájában - mindenkit szeretettel várunk.
A keresztény filmklub januárban Páduai Szent Antal életéről vetít
filmet, Isten szónoka címmel. A vetítés január 25-én, vasárnap 15
órakor lesz az erdőkertesi közösségi teremben. A filmet két részben
vetítjük kb.17.30-ig. Mindenkit szeretettel várunk.
Az önsegítő hozzátartozói csoport várja továbbra is azoknak a
jelentkezését, akiknek életében problémát okoz vagy okozott valamely
családtagjuk, barátjuk túlzott alkoholfogyasztása. A csoport célja, hogy
megosszuk
egymással
tapasztalatainkat,
véleményünket
és
reményünket, hogy megoldást találhatunk problémáinkra. A Szent Rita
Hozzátartozói Csoport összejöveteleit csütörtök esténként 1⁄2 8-tól
tartja Veresegyházon a Szent Pio Otthonban. Érdeklődni lehet a (30)
315 42 71-es számon.
Aki 2015-ben kíván egyházi házasságot kötni, szíveskedjék ezt február
elejéig jelezni a plébánián! Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak
azoknak, akikről tudják, hogy házasságra készülnek!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Január 19-24.

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért –
a részletes programot ld. a 4. oldalon
Január 25. 15 óra Keresztény filmklub az erdőkertesi közösségi
teremben
Január 31. 9-17-ig Pécsi Rita előadása a Szent Pio Otthonban
Február 7. 9 óra
Felkészítés a betegek szentségére a Szent Pio
Otthonban
Február 15. 8 óra Betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása a
református templomban
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.

IMÁDKOZZUNK A DECEMBER HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!
O sváth M árk
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.

