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Beavató szentségek
Húsvét a tanítványok számára is új élet kezdete. Valami befejeződött,
és valami új valósul meg. Találkoznak a feltámadt Jézussal, lassan, de
egyre erősebben bontakozik ki bennük az öröm, Jézus megérteti velük,
hogy mi történt, az emmauszi tanítványok felismerik a kenyértörésben,
mikor megjelenik az apostolok közösségében, adja nekik a békét, és
adja nekik a Szentlelket. Megkezdődik az újjáteremtés...
A keresztség, a bérmálás, és az Eukarisztia azok a szentségek,
amelyek által bekapcsolódunk ebbe a misztériumba. Ezeket beavató
szentségeknek is nevezzük. A keresztségben új életre született híveket
a bérmálás szentsége megerősíti, és az Eukarisztiában pedig az örök
élet kenyerét kapják.
Idén húsvétkor a feltámadási szertartásban kilenc testvérünk
részesedik ezekben a misztériumokban. Végigjárták a katekumenátus
útját, hogy az Egyház hite egyúttal a saját személyes hitük is legyen. A
felkészülés abban segítette őket, hogy mind inkább Krisztus követő
emberek, Krisztus barátai legyenek. Most a beavató szentségek által
eggyé válnak Krisztussal az Ő halálában és a feltámadásában is.
Titokzatos módon új élet kezdete ez, nem oldódnak meg a problémáink
egy csapásra – ezt látjuk az apostolok életében is -, nem leszünk
hibátlanok egyik pillanatról a másikra. Jézus azt mondja az utolsó
vacsorán, rövid idő és nem láttok engem és ismét rövid idő és újra
láttok engem. Ha nem is vagyunk mindig ennek a látásnak az
állapotában, mégis valami nagyon mély módon kapcsolódunk
Krisztushoz, vele együtt tudjuk átélni a hétköznapokban is az Ő halálát
és feltámadását.
Húsvétkor, amikor a kilenc kiválasztott testvérünk részesül a beavató
szentségekben, imádkozzunk értük is, és egyúttal adjunk hálát a saját
keresztségünkért, bérmálásunkért, és hogy folyamatosan megerősít
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bennünket az élet kenyere, az Eukarisztia. Ezek a szentségek most is
folyamatosan táplálnak minket! Jézus a szentségeiben a saját életében
részesít bennünket. Kérjük tőle, hogy egyre bővebben részesedhessünk
ebben az ajándékban!
Zsolt atya

***
A keresztény filmklub áprilisban egy örökzöld történetet tűz
műsorral. A film Pollyannáról, a csupaszív kislányról szól, aki minden
helyzetben képes meglátni az élet szép oldalát. A vetítés április 19én, vasárnap 15 órakor lesz az erdőkertesi közösségi teremben, és
kb.17.30-ig tart. A flimet szeretettel ajánljuk minden korosztály
számára!

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.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Március 28. 10.00 Húsvéti kézműves foglalkozás a Pioban
18.00 Erdőkertes: Hurgoi Sándor verbita atya tart a
szentmise keretében nagyböjti szentbeszédet
Március 29. 18.00 Őrszentmiklós gyerekmise
Gyóntatások Veresegyházon a Pio könyvtárában:
Március 30. hétfő, 18.30 és
Április 1. szerda 17.00. amíg van gyónó
Április 2. nagycsütörtök 10.00 olajszentelési mise a váci
Székesegyházban
19.30 Veresegyház református templom és
18.00 Erdőkertes - szentmise az utolsó vacsora emlékére,
Április 3. nagypéntek 18.30 keresztút a Szent Pio Otthonban
19.30 nagypénteki szertartás a református templomban
17.00 Erdőkertesen keresztút,
18.00 szertartás
Április 4. húsvét előestéje 20.30 feltámadási szertartás a
református templomban
20.30 Erdőkertes feltámadási szertartás, ahol 9 testvérünk
részesedik a beavató szentségekben
Április 5. Húsvét vasárnap – ünnepi miserend
Április 6. 8.00 Húsvét hétfő - mise a Szent Pio Otthonban
Április 19. 15.00 Keresztény Filmklub Erdőkertesen
Május 23. 10.00 Az épülő Szentlélek templom alapkőletétele

A feltámadt Krisztus jelenlétében gazdag,
megújult keresztény életet és áldott húsvéti
ünnepeket

kívánunk

az

egyházközség

minden tagjának!
Zsolt atya, János atya, Gyuri atya, Jácinta nővér
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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.

