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Családszinódus után
2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki
Szinódust, melynek témája a család volt. A szinódus előkészítésében
meghatározó szerepet játszott Erdő Péter bíboros. A záródokumentum
elfogadása után a Magyar Kurírnak nyilatkozott, mely beszélgetésből
most csak néhány fontos részt emelünk ki.
„Rengeteg pasztorális tanácsot, ötletet ad a záródokumentum. Külön
szól arról, hogy legyenek családokból álló közösségek mindegyik
plébánián; hogy milyen nagy szerepük van a lelkiségi mozgalmaknak,
amelyek a családokat és a generációkat összekapcsolják. Arról is szó
van benne, hogy milyen fontos az, hogy közösségként éljük meg a
hitünket; ebbe integrálódjanak a fiatalok, így kapják meg a család és a
házasság eszményét, és az esküvő után is egy baráti családokból álló
közösség kísérje őket. Ezáltal ne maradjanak magukra krízis idején
sem.
Többször előkerült a dokumentumban, hogy a házasság távolabbi,
közelebbi közvetlen előkészítése, a liturgia megünneplése és a
házastársak utólagos közösségi kísérése milyen fontos, és az is, hogy
családokat képezzünk ki a családok közösségi jellegű pasztorálására.
Az újraházasodottak témájában nem szól a dokumentum arról, hogy
újraházasodott elváltak áldozhatnak-e. Arról van szó, hogyan lehet
őket minél jobban integrálni az egyházi közösségbe, tehát hogy ne
érezzék magukat kiközösítve, hogy gyakorlatilag is részt vegyenek a
közösség életében és feladataiban. Ez nagyon fontos, mert vannak
olyan egyházjogi tilalmak, amelyek bizonyos funkciókat nem tesznek
lehetővé számukra, például a keresztszülőséget. Ennek kapcsán a
dokumentum azt hangsúlyozza, hogy komolyan mérlegelni kell, hogy
melyek azok a tilalmak, amelyeket immár el lehetne hagyni, éppen a
jobb integrálás érdekében.”
A beszélgetés teljes terjedelmében olvasható a Magyar Kuríron:
http://magyarkurir.hu/hirek/csaladszinodus-utan-interju-erdo-peter-biborossal-xivpuspoki-szinodus-forelator
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Elsőáldozás
2015. október 18-án Erdőkertesen 26 gyermek először vehette
magához szentmisében az Oltáriszentséget. Imádkozzunk értük, hogy
a Jézussal való találkozás öröme megmaradjon bennük és egész életük
során táplálja hitüket az Eucharisztia!

Bobál Marcell
Bors Lili
Csibi-Kuti András
Danesin Vivien
Fazekas Alexandra
Fekete Olivér
Gubrán Alexandra
Helembai Balázs
Herman Dalma

Horváth Laura
Igerth Franciska
Karaba Levente
Kenessey László
Kenessey Petra
Kisák Anna
Lászlóffy Adél
Lukács Diána

Makádi Panna
Marik Dávid
Papp Panna Abigél
Petrik Kata
Prohászka Emma
Süli Karolin
Szabó Szabina
Szász Anna Katalin
Szováti Hanna

Október 4-én vasárnap 9.30-kor Erdőkertesen kilenc fiatal testvérünk
számára Varga Lajos segédpüspök úr szolgáltatta ki a bérmálás
szentségét. Kísérjük őket is imádságunkkal!
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Szeretettel várunk minden gyermekes családot, hogy Krisztus születésének
fényét és melegét közösen megélve együtt készülődjünk a karácsonyra!
Program: éneklés, betlehemes játék, mézeskalács díszítés, közös játék,
sütemény… Aki előre jelzi részvételi szándékát, annak meglepetés ajándék!
Időpont: december 19. 15:30
Helyszín: Római katolikus plébánia melletti
Szent Pio Otthon
Kérjük december 13-ig, az alábbi elérhetőségen jelezd, hogy hány gyermekkel
szeretnél jönni, és milyen életkorúak, hogy ajándékkal várhassuk őt/őket.
Elérhetőségek:
Mondics Krisztina: 06-20/233-4897
Vörös Beáta: vorosbeatapszichologus@gmail.com

KARITÁSZ GYŰJTÉSEK
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 22-én és 29-én
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 22-én országos
pénzadománygyűjtés lesz a Karitász javára.
Felajánlásaikat előre is hálásan köszönjük!
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Szeretnénk Krisztus születésének fényét és melegét, amelyet mi a
közösségeinkben megélhetünk, olyanok számára is megmutatni,
elérhetővé tenni, akik eddig nem részesülhettek belőle. Így jött az
ötlet, hogy megszervezzük a

Ezen az alkalmon szeretnénk, ha a résztvevő gyermekek számára
ajándékokkal is tudnánk kedveskedni. Olyan használt, de jó állapotú,
már megunt vagy feleslegessé vált, a gyerekek szabadidejének
hasznos eltöltését segítő tárgyakat gyűjtünk, melyekkel örömet
okozhatunk a gyermekeknek. Néhány ötlet a teljesség igénye nélkül:
játékok, készség- vagy kreativitást fejlesztő dolgok, könyvek, színezők,
ceruzák stb.
A felajánlásokat lehetőség szerint kérjük becsomagolni és feltüntetni
rajta a korosztályt és a gyermek nemét, amely számára a csomag
készült! (pl.: 2-3 éves fiú, alsós lány, felsős fiú, 5-6 éves lány stb.)
Természetesen szívesen fogadunk csomagolás nélküli ajándékokat is,
amennyiben azok hiánytalanul és sérülésmentesen szállíthatóak. Ezek
csomagolásáról mi gondoskodunk majd.
Az ajándékok gyűjtésének időpontja december 6-án és 13-án a
vasárnapi misék előtt és után a templomokban. További részletek
a templomi hirdetésekben lesznek.
Amennyiben több csomag is összegyűlne, mint a résztvevők száma,
úgy a megmaradt csomagokat eljuttatjuk rászoruló családoknak
Az alkalmunkat mézeskalács díszítéssel is próbáljuk színessé tenni. A
rendezvény ezen mozzanata támogatható karácsonyfára felakasztható
(lyukkal ellátott) mézeskaláccsal. A mézeskalács felajánlásokat kérjük
jelezni előzetesen a megadott telefonszámon.
Kapcsolat: Mondics Krisztina tel: 06/20 233-4897
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BETLEHEMEZÉS
Plébániánkon idén is betlehemezünk a gyerekekkel a karácsony előtti
napokban. Szeretettel várjuk a gyerekeket, akik szívesen részt
vennének ebben a szép, lélekemelő hagyományban. A próbák
péntekenként este 6 órától lesznek a plébánia Szent Imre
termében. Az első "próba" (megbeszélés, szereposztás) november.
27-én lesz. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni, az első alkalomra
(is) mindenképpen jöjjön el, de legalábbis addig jelezze részvételi
szándékát Wirth Beátánál a 30 401 5288-as telefonszámon.
Minden gyermeket szeretettel várunk! Várjuk azoknak a jelentkezését
is (a megadott telefonszámon), akik a karácsony előtti napokban
szívesen látnák otthonukban a betlehemező gyerekek előadását.
Deme Ildikó és Wirth Beáta
Templomszentelésig havonta egy vasárnap (általában a hónap második
vasárnapján) gyűjtést tartunk az épülő templom javára. Ezeken a
napokon a szentmisék után téglajegyek vásárlására is lesz lehetőség. A
legközelebbi gyűjtés december 13-án vasárnap lesz. A gyűjtési
célokról és az egyéb adományozási lehetőségekről részletesebben
olvashatunk a plébánia honlapján. Köszönünk minden segítséget!

ESEMÉNYNAPTÁR
November 19. 18.00 óra Ünnepi szentmise a református
templomban. Az ünnepi prédikációt Kiss
Dávid diakónus tartja.
November 21.
„Két templom vonzásában„ – templomváró
közösségi alkalom a Pioban
November 22. és 29.
Tartós élelmiszer gyűjtés
November 22.15 óra
Keresztény filmklub Erdőkertesen
December 6. és 13.
A szentmisék előtt és után ajándékgyűjtés
a Gyermekek Karácsonyára
December 13.
Gyűjtés az épülő templom javára
December 19. 15.30
Gyermekek Karácsonya
December 22. és 23. 17.00 óra karácsony előtti gyónási lehetőség a
Pioban.
Adventben roráték hétfőtől péntekig reggel 6-kor a Pioban
Adventben Erdőkertesen a szombat esti 6 órás misékre vendég
atyákat hívunk, akik segítik adventi előkészületünket. Szeretettel
várjuk a testvéreket! A misék előtt gyónási lehetőség is lesz.
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IMÁDKOZZUNK AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!
Kákonyi Dániel Imre,
Kozma Benedek József,
Kispál Attila,
Jánosi Nikolett,
Jánosi Attila,
Lukács Molli
Németh Ákos,
Úr Jézus, te formáld, Balka Réka,
te alakítsd őket,
Benedek- Lehel Luca,
hogy hiteles,
Fülöp Zétény Barnabás,
tanúságtevő
keresztény
Hornyák András
emberekké váljanak!
Oroszi Vivien,
Segítsd szüleiket és
keresztszüleiket a
Elek Szabolcs
példaadásban!
Richter Benedek,
Amen!
Chmelik Csongor,
Till Bálint
Ócsai- Csillag Máté
"Barátok mindörökké": ez a címe annak a filmnek, melyben egy
reményvesztett hajléktalan egy kislány barátságán keresztül
megtapasztalja Istent és ezáltal visszakapja az életét. A keresztény
filmklub vetítése november 22-én, vasárnap 15 órakor lesz az
erdőkertesi közösségi teremben, és kb.17.30-ig tart. A film feliratos.
Mindenkit 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.

