LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL
XV. évfolyam 6. szám

2015. szeptember

Szeptember 14. - Országos imanap az üldözött keresztényekért
és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek
A Szentatya által a tavalyi évben
meghirdetett
imanaphoz
hasonlóan Erdő Péter bíboros úr
Veres
András
püspök
úrral
egyetértésben szeptember 14-re,
a
Szent
Kereszt
Felmagasztalásának
ünnepére
országos
imanapot
hirdetett.
Kérik a híveket, hogy aznap
minden szentmisében közösen
imádkozzák el az alábbi – egy
iraki keresztény testvérünktől
kapott – imádságot, valamint egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.
Mindenható Mennyei Atyánk!
Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted.
Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.
Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a
hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek
biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve
az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és
a hivatásukban - ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta
nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások
és
elferdített tanok
köntösébe bújtatott kegyetlenkedés
és
megszülessen az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen
és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák,
hogy ismét tanulhassanak.
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Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és
felépíthessék lerombolt templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által
megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az
áldozatvállalás és az alázat. Ámen
Forrás: Magyar Kurír

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két
történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint
visszaszerzésére emlékezik az Egyház.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára
nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet
Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent
Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg
Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen
felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt
felmagasztalása.
Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár
630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a legenda szerint
mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.
Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és
felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Keresztet, hogy rátekintsünk,
és tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és milyen úton kell
haladnia minden kereszténynek.
A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára tűzött
rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra, megmenekült a
marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak mint kereszthalála
előképét.
A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa nyertük el
megváltásunkat, a kereszt útján mutatta meg Isten irántunk való
végtelen szeretetét. Titkát Krisztus feltámadása tárja fel. Jézus Krisztus
megfeszítése előtt a kereszt a legnagyobb tehetetlenség és szégyen
jele volt; ám feltámadásával a remény, a győzelem és a szeretet jelévé
vált. A kereszt az ókori és kora középkori keresztény hitvilágban és
művészetben győzelmi jel, az üdvösség fája, amelyen Krisztus királlyá
dicsőül.
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Szeptember a közösségek újraéledésének hónapja
Szeptember 14-én, hétfőn 10 órakor indul újra a Szent Anna Biblia
Kör. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az imaiskolák szeptember második hetében indulnak újra, így az 5.
évnek az első alkalom szeptember 7-én hétfő negyed 8-kor lesz, a 3.
évnek pedig szeptember 10-én csütörtökön negyed 8-kor (negyed
órával korábban a megszokott időponthoz képest) a Szent Pio Otthon
alatti közösségi teremben.
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 vasárnapi szentmisék után elvihetők a hittanos
jelentkezési lapok, és kérjük kitöltve minél előbb visszahozni.
A plébániai hittanos közösségek a nyári szünet után szeptember
11-én kezdődnek újra óvodástól hatodikos korig 17-től 18 óráig.
Szeretettel várjuk a régi és az új tagokat!
7. és 8. osztályosok számára közösségi alkalmak szeptember 18-tól
kezdve péntek esténként 19:30-as kezdéssel lesznek a Szent Pio
közösségi termében. Várjuk rá nagy szeretettel az érdeklődőket!
Felkészítést indítunk bérmálkozásra, azok jelentkezhetnek, akik
legalább 9. osztályosok. Az első alkalom október 16-án pénteken lesz
19.30-tól a Szent Pio Otthonban. A felkészítést Jácinta nővér vezeti.
Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléről tartunk felnőtt
katekézist keddenként este fél 8-tól fél 9-ig az erdőkertesi
közösségi teremben Zsolt atya vezetésével. Az első alkalom
szeptember 8. kedd. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Azoknak a gyerekeknek, akik most kezdik el a felkészülést az
elsőáldozásra, a plébániai hittanóra szerdánként 17 órától lesz a
Szent Imre teremben.
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A Mézesvölgyi iskola 4. osztályosainak fakultatív hittanórája
minden héten szerdán 13:00-tól lesznek az 1.14-es teremben. Lugosi
Mária a hitoktató, 12:45-től várja a Fabríczius iskolánál az oda átkerült
4. osztályos hittanosokat, hogy átkísérje őket a Mézesvölgyibe.
Természetesen az óra végén vissza is kíséri őket. A Mézesvölgyiben
tanulók a megadott teremben gyülekezzenek!

***
2015. szeptember 26-án, szombaton 18 órakor Beer Miklós püspök
atya Vácon, a székesegyházban akolitusokat avat. Veresegyházról
Hlinka Józsefet és Wirth Attilát akolitussá avatja. Imádkozzunk
testvéreink szolgálatáért. Az újonnan avatottakért a hálaadó
szentmisét szeptember 27-én, vasárnap 8 órakor tartjuk a
veresegyházi református templomban.

Október 4-én 9.30-kor Erdőkertesen
Varga
Lajos
segédpüspök
atya
9
testvérünket
fogja
megbérmálni.
Imádkozzunk értünk!
A bérmálkozásra készülők kiválasztási
szertartására szeptember 20-án 18 órakor
kerül sor Őrszentmiklóson.
***
A keresztény filmklub szeptemberben vetíti a "Szelíd szerelem" című
filmet. A film egy megható történetet mesél el a reményről, a
bizalomról és a hitről, melyben két ember egymásra talál. A vetítés
szeptember 13-án, vasárnap 15 órakor lesz az erdőkertesi közösségi
teremben, és kb. 17.00 óráig tart. Mindenkit szeretettel várunk!
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Tájékoztató a templomépítés támogatásának
lehetőségeiről
Tekintettel a kedvező fogadtatásra hétköznaponként 8.00-16.00
óráig, a Szent Pio Otthonban biztosítjuk a téglajegyek, falinaptárak
és ajándéktárgyak további megvásárlásának lehetőségét. Ezen
túlmenően természetesen a támogatások közvetlenül is utalhatók az
alapítvány számlaszámára. A templomépítés támogatására lehetőség
van
egyházközségünk
alapítványán,
a
Várhelyi
Vilmos
Egyházközségi Alapítványon keresztül is.

Az alapítvány számlaszáma: 66000011-11024240
Adószám: 18697438-1-13

Bővebb információk:
http://veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu/varhelyi-vilmos/

https://www.facebook.com/szentlelektemplom
A templom építésére szánt támogatásokat kezdettől fogva és a jövőben
is technikailag külön kezelve, egyházközségünk alapítványánál
gyűjtjük. Ide érkeztek az idei évben felajánlott 2014-re vonatkozó ADÓ
1%-ok is, amelynek mértékéről, szokásos módon csak később kapunk
tájékoztatást.
További tervünk, hogy a gyűjtéshez a beruházás előrehaladtával – az
általános célon belül - egyre több konkrét célt is megfogalmazzunk.
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Meghívó a felnőtt katekumenátusba
Hová?
A katekumenátus nem valami új találmány. Már a kereszténység
kezdetén, az ősegyházban kialakult az az „intézmény”, illetve
gyakorlat, ami a megtérést segíti és a szentségek (keresztség,
elsőáldozás, bérmálkozás) vételére készít fel. Beavat a Római Katolikus
Egyház hitébe, hitéletébe, liturgikus életébe, küldetésébe, szolgálatába
és közösségébe.
Miért?
Ha már gyerekkorodban megkereszteltek, de nem volt alkalmad a
hitről mélyebb ismereteket szerezni és mélyebben megélni…
Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a szíved Istent, de nem
vagy benne biztos, hogyan indulj felé …
Ha felnőttként hiteddel kapcsolatban kérdésekkel találkozol,
amit nem mersz mástól megkérdezni …
Akkor szeretettel hívunk ebbe a csoportba, ahol (jobban)
megismerheted Istent és a keresztény élet teljességét a Római
Katolikus Egyház szeretetközösségében.
Hogyan?
Kötetlenül beszélgetve, közösségben, őszintén, nyíltan.
Mikor?
Találkozóinkat kedden esténként tartjuk 19.15-től 20.30-ig a
Szent Pio Otthonban (Veresegyház, Fő út 93.)
Jelentkezni lehet
Molnár Zsolt plébános atyánál a +36-20-9104509 telefonszámon.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Szeptember 13. 15 óra

Keresztény filmklub Erdőkertesen

Szeptember 14. 17.30

Erdőkertesen tartunk szentmisét, majd
közvetlen a szentmise után 19.00 óráig
szentségimádást tartunk a MKPK által
meghirdetett szándékra.

Szeptember 20. 18.00

Bérmálkozásra készülők kiválasztásának
Szertartása Őrszentmiklóson

Szeptember 26. 18 óra

Akolitus avatás Vácon a székesegyházban

Szeptember 27. 8 óra

Hálaadó szentmise az avatottakért

Október 3. szombat

Pécsi Rita előadása (a részleteket később
hirdetjük)

Október 4. 9.30

Bérmálkozás Erdőkertesen

Október 18. 9.30

Elsőáldozás Erdőkertesen

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmért, hogy minden hónap első
péntekén gyónási lehetőség van az esti mise előtt fél 6-tól fél 7-ig a Pio
könyvtárában. A legközelebbi ilyen alkalom október 2.
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.
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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.

