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2016. február

Templomszentelésre készülünk
Hamvazó
szerdával
megkezdődött
a
nagyböjti időszak, ezzel
a húsvéti előkészületünk
is. Ezzel párhuzamosan
egyházközségünkben
egy
másik
készülődésben is élünk.
Templomunk
nem
sokára elkészül, várjuk,
hogy „beköltözhessünk”. Jó előre elgondolni azt is, hogy az új térben
hogyan fogjuk az életet kialakítani, liturgia és az imádságaink által
megszentelni.
Május 14-től tudjuk „birtokba venni”, Püspök atya ekkor fogja
megáldani a templomot. A liturgikus könyvek útmutatása szerint a
templomon kívül kezdjük majd a szertartást. Az elején a templom üres,
Püspök atya az asszisztenciával a templomkapuhoz érkezik, ahol
Polgármester úr ünnepélyesen átadja neki a templom kulcsait, majd
bevonulunk. A szentmise kezdete előtt Püspök atya meghinti szentelt
vízzel a templom falait. Az olvasmányok között olvassuk Nehemiás
könyvéből: „Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne
szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek.” A
prédikáció és a mindenszentek litániája után elhangzik az oltár
felszentelésének az imája, majd Püspök atya krizmával megkeni az
oltárt, és tömjénnel megfüstöli. Ezután díszítjük az oltárt és
meggyújtjuk a gyertyákat, majd a felajánlással folytatódik a szentmise
a szokásos módon. Az áldoztatás után helyezzük el az oltáriszentséget
a szentségi kápolna tabernákulumában. A szentmise végén hangzanak
el még a beszédek, köszönetek, majd áldás és
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himnuszok után Püspök atya az asszisztenciával átmegy a plébániára a
felújított épületet megáldani.
A zsinat előtti gyakorlat inkább a templom konszekrációja volt,
ebben szerepelt a templom falainak megkenése krizmával tizenkét
helyen, és ott tizenkét gyertyát is kellett elhelyezni a falakon. Egyes
templomokban, ahol látjuk a tizenkét gyertyát az alatta levő
keresztekkel, az ennek az emléke. A mai gyakorlat inkább a templom
megáldása. A templom későbbi használata szempontjából lényegében
semmi különbséget nem jelent, csak a szertartás különbözik.
A II. Vatikáni Zsinat óta a liturgikus útmutatások alapján az
oltáriszentséget lehetőleg nem abban a térben őrizzük, ahol a
szentmisét is ünnepeljük, hanem más kiemelt, díszes, imára alkalmas
helyen. A szentmisében átváltozik a kenyér a mi Urunk testévé,
ellentmondásos, hogy már az elejétől ott van, amikor éppen azt
ünnepeljük, hogy most jön közénk. A tabernákulum nem kelléke a
szentmisének, hanem ott a gyümölcsét őrizzük. Ez a gyakorlat
egyébként megvolt a zsinat előtt is a székesegyházakban és más
nagyobb templomokban, ahol az oltáriszentséget mellékoltáron vagy
szentségi kápolnában szokták őrizni. A zsinat eltörölte az úgynevezett
„szentséges misét” is, amikor a mise elején kihelyezték az
oltáriszentséget, ami végkép ellentmondásos volt.
Azt tervezzük, hogy a Szentlélek templom szentségi kápolnáját
napközben is nyitva tartjuk, hogy lehetőség legyen bármikor betérni
imádkozni.
Mindezeknek megfelelően, természetesen a szentségi kápolnába
betérve hajtunk térdet, a templomban pedig fejet hajtunk a
szembemiséző oltár irányban. A Katolikus Lexikonban ezt olvassuk az
oltárról: „Az egyház jelképrendszerében az oltár Krisztus trónusa, de
magának Krisztusnak is szimbóluma. Központi elhelyezése a megváltó
áldozat fontosságát hangsúlyozza. Híveinek gyülekezetében Krisztus
úgy van jelen, mint a megváltásunkért fölajánlott áldozat és a nekünk
ajándékozott mennyei eledel. Szt. Ambrus szerint: Mi más Krisztus
oltára, mint testének képe?” Éppen az oltárnak az ilyen szerepe miatt
csak azt helyezzük rá, ami az Eukarisztia ünnepléséhez szükséges. A
díszítésével kapcsolatban ezt olvassuk a Katolikus Lexikonban: „A
szentmise és a szentáldozás iránti tisztelet kifejezésére az oltáron
legalább egy fehér terítő legyen, melynek formája, mérete és díszítése
legyen összhangban az oltárral. Az oltár díszítésében mértéktartónak
kell lenni. Virágok inkább az oltár körül, mint az oltáron legyenek.”
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A Szentlélek templomban az oltár előtt lesz alkalmas hely a
virágdíszítés elhelyezésére.
Lélekben
továbbra
is
készülődjünk
és
imádkozzunk
templomépítő egyházközségünkért, és mindazokért, akik ehhez
munkájukkal, szolgálatukkal, támogatásukkal hozzájárulnak!
Zsolt atya
(fotó: Hollai Gábor)

Missziós napok, verbita atyákkal a Szent Pio Otthonban: 2016.
április 15-17.

TÓTH ZOLTÁN VERESEGYHÁZI VERBITA ATYA MEGHÍVÓJA
Templom megáldási misszió
Egy templom soha nem önmagáért épül, hanem azért, hogy egy
örökkévalóságon át dicsérje az Örökkévalót. Azonban minden szépsége
ellenére maga csak holt kő marad. Szerepe, funkciója azonban
elengedhetetlen. Először is ez az a tér, amely lehetőséget ad arra, hogy
– az Egyház közreműködésével – a szentségek által a Szentlélek belénk
költözzék, és így mi magunk váljunk Isten templomává, a Szentlélek
hordozóivá. Másrészt, ez
a tér, ez az épület ad
alkalmat arra, hogy mi,
az
élő
kövek,
közösségünkből a tagok
közötti szeretetkapcsolat
által létrehozzuk a valódi
Egyházat,
az
élő
templomot.
Vagyis
a
legszebb
templom
is
csak akkor ér valamit, ha
valódi élet, a Szentlélek
kegyelme áramlik benne.
A templom megáldása
csak akkor tudja kifejteni
a maga kegyelmi hatását, ha mindenki belehelyezi a maga mivoltát, a
maga képességét.
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Ezt a folyamatot – hangsúlyosan – a mostani misszióval szeretnénk
elindítani, hogy az elmúlt időben vasárnaponként számtalan irányban
szentmisét kereső közösség ismét eggyé váljék, s mint anyai öl, a
szeretet számtalan csodáját tudja a világra hozni.
Életünk Isten szeretetének felfedezése, az emberi nehézségek ellenére
is –, vagy éppen azért. Ebbe a misszióba mindenkit szeretettel várunk,
hogy ahogy a zsidók ujjongó örömmel ünnepelték a 70 éves
száműzetés után az új templom elkészültét, úgy ünnepeljük mi is
közösségünk egységesülését, és határozzuk el azoknak a barátainknak
és Veresegyház azon lakóinak meghívását közös életünkbe, akik eddig
nem tartoztak egyházközségünkbe.
Az új templommal együtt alakítsuk ki hitünk új megélését is, az
élő hitet, a lángoló hitet! Ne csak érzelmeinkkel, hanem tetteinkkel is
szeressük azt, aki bennünket úgy szeretett, hogy meg is tudott halni
értünk, értem.
Az isteni Ige szeretetében:
Zoli atya
(fotó: Viczián Judit)

***
Program előzetes
•
•

Missziós napok, verbita atyákkal a Szent Pio Otthonban 2016. április 15-17.
Szentlélekfesztivál - 2016. május 14-15:
• TEMPLOMSZENTELÉS: 2016. május 14, 10 órától. Utána
agapé majd nyitott kapuk, végül 17 órától koncertek Ella István
szervezésében.
• Hálaadó ünnepi Szentmise és Gyermeknap: 2016. május
15. Pünkösdvasárnap, fél 10-től

JÖVŐBELI PROGRAMOK AZ ÚJ SZENTLÉLEK TEMPLOMBAN?
Igényeket és javaslatokat várunk! Az új templommal és új
közösségi térrel is gazdagodunk, ahol különböző rendezvényeken
vehetünk részt, meghívva a város lakóit is. Ennek előkészítéséhez
várjuk a testvérek ötleteit. Akinek van elképzelése arra, milyen
rendezvényen venne részt szívesen, vagy javaslata arra, kit hívjunk
meg
a
következő
évben,
jelezze
Zsolt
atyánál
(email:
veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu)
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FELHÍVÁS
Kisközösségi bemutatkozó anyag elkészítésére
Kedves Testvérek!
Mindnyájan tudjuk, hogy az új Szentlélek templom 2016. május 14-i
szentelése történelmi nap lesz számunkra. De vajon azt érezzük-e,
belegondoltunk-e, hogy ez nem csak egyházközségünk számára lesz
nagy nap, hanem város, a helyi felekezetek, a környékbeli katolikusok,
keresztények számára is.
Talán még fel sem fogtuk mekkora
ajándékot, felelősséget, lehetőséget kaptunk az Úrtól a beruházó
önkormányzaton keresztül. Pedig Püspökatya az alapkőletétel
alkalmával arra tanított minket, hogy tudnunk kell elfogadni ezt az
ajándékot. Tudnunk elfogadni, befogadni, élni benne és vele!
A szentelés alkalmával különös tekintettel kell lennünk a beruházó
város kéréseire. Tehát ez nem csak nekünk, hanem Városházának is
nagy lehetőség a megmutatkozásra. Ami főként az érkező vendégek
magas számában, 1.000 - 1.500 főre számítunk (!) és a nap
külsőségeiben fog tükröződni. Ezért, erre a napra nem vendégként,
hanem az Önkormányzattal együtt házigazdaként kell készülnünk.
Persze nem könnyű ez, hiszen régóta tartó otthontalanságunkban és
egyre fokozódó várakozásunkban, sokan már most magunkénak
érezzük, új épületet. Az Úr május 14-én talán másra kér minket, talán
a Luk 14. fejezetének 7-14. részeinek megfogadására: „Amikor
lakodalomba hívnak - kezdte –, ne telepedjél le a főhelyre, mert
akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is.”
A nap során, a várható kiemelt figyelem miatt - a vendéglátói
teendőink mellett – egyszeri és kivételes lehetőségünk nyílik a
bemutatkozásra, a nyitott és kereső lelkek megszólítására. Ennek egyik
tervezett módja, a kis közösségek saját bemutatkozó munkáin alapuló
egyházközségi összeállítás vetítése lenne. Terveink szerint az
elkészülő - és később még sok formában felhasználható anyag - ezen a
napon folyamatosan menne az új templomban, így azok is betekintést
nyerhetnek a működő közösségekről, akik " csak" látogatóként
toppannak be. Így érdemes igényes anyagot készíteni, mert
komoly evangelizációs lehetőséget látunk benne.
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Az alapgondolat nem új, hiszen az alapkőletétel alkalmával, plakát
formájában már készítettünk bemutatkozó anyagot. A forma viszont
új lenne, hiszen ezeket a gondolatokat most mozgóképek formájában
állítanánk össze.
Miért mozgóképek?
A mai kor embere hozzászokott, hogy az információk nagy része ilyen
formában jut el hozzá, különös tekintettel a hirdetésekre, hírekre, rövid
információkra. További előnye ennek a megoldásnak, hogy sokkal
szélesebb és sokszínűbb információ átadására képes adott idő alatt. A
multimédiás anyagok járulékos előnye még a sokoldalú és sokszoros
felhasználási lehetőség. Hiszen az elkészült anyagot a plébánia
hivatalos elektronikus csatornáin is hosszú időre elérhetővé tehetjük
vagy elküldhetjük bárkinek.
…„mint Isten temploma fölött a ragyogó nap, mint a felhők közt
tündöklő szivárvány”… (Sir. 50.7)
Mivel hála Istennek sok közösségünk van, ezért sokszínű anyagot
szeretnénk. Olyat, mint a közösségeink, amik különféle korú,
élethelyzetű, karizmájú emberek, különféle konkrét célra szerveződött
csoportjai. Emellett szeretnénk szorgalmazni, hogy a hasonló
csoportok
pl.
imacsoportok,
hittancsoportok,
gyermekközösségek összeállva egy közös bemutatkozó anyagot
készítsenek.
Keretfeltételek
•
•
•

tartalom (akárcsak a plakátkészítés alkalmával): Mit üzennénk
magunkról? Mit üzennénk azoknak az embereknek, akiket Jézus
Krisztus nevében várunk és befogadnánk?
kötelező elemek: közösség neve, célja /küldetése, mit
csinálunk (?), mikor találkozunk, kiket várunk, elérhetőség és
természetesen, amit a közösség szeretne megmutatni magából
időtartam: 1-5 perc / közösség: jó rövid anyagot készíteni
mindig nagyobb kihívás!

formátum: az összefűzendő formátum mp4, azonban forrásként
sokféle technikát alkalmazhatunk, ötvözhetünk. Például, állókép, fotó,
plakát, szöveg animálása, bemutatása egy (PowerPoint vagy Prezi)
prezentáción keresztül, zenével, hanggal, felirattal. Javasolt továbbá
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saját rövidfilm, felvétel, riport, beszélgetés, archív anyagok
felhasználása, illetve
• mindezek kombinálása, akár videoszerkesztők, snapchat,
instagram vagy más hasonló alkalmazások segítségével.
Végrehajtás
A végleges összeállítás áprilisban történő elkészítésének érdekében, az
egyes bemutatkozó anyagoknak 2016. március végéig el kell
készülniük. A várható ütemezés tehát:
• előzetes egyeztetés, tervezés → február
• anyagok összeállítása, elkészítése → március
• kész bemutatkozó anyagok leadási határideje →
március 27
Kapcsolat és segítségnyújtás
Mivel legtöbbünk nem szakember ezen a területen, ezért kiemelten
fontos eszköz és persze cél is, hogy kölcsönösen segítsünk egymásnak
az anyagok elkészítésében. Így különösen számítunk azoknak a
testvéreknek
(fiataloknak?)
az
aktív
közreműködésére
és
jelentkezésére, akik viszont jártasak ennek a területnek akár a kreatív,
akár a technikai területén és szívesen segítenének az egyes
csoportanyagok elkészítésében.

Figyelem: a közösségi szolgálatban érintett fiatalok számára jó hír,
hogy a felhívás keretében elvégzett munkát, a megfelelő óraszámban
le tudjuk igazolni számukra!
Jelentkezés és további információk:
a
veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu
email
címen
vagy
személyesen koordinációs csoport tagjainál Prehoda Évánál
(70/632-7950), Páll Mártonnál (70/310-9797) vagy Császár
Ottónál (30/921-0654)
Végezetül, gondolatébresztőként néhány ötletet és kiváló mintát is
szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani:
mindjárt egy kiváló saját példa, az útkereső csoport 2015,
szeptemberében publikált hívogatója, amelyet Lugosi Marcsi
testvérünk készített, ami megtekinthető az egyházközség
honlapján.
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További ajánlott példák:
1. Veszprémi Keresztény Közösség Házicsoport Kampánya
2. Nyolc Boldogság Közösség – bemutatkozás (
3. HellóAnyu! - egy baba-mama közösségi tér születése
4. A Magyar Katolikus Egyház 1% reklámfilmje (2013)
5. Cursillo Song / Christ is Counting On Me

A Szentlélek templom hírei
A templomépítés javára a február 14-i perselypénzből 278.380 Ft
érkezett.
A perselypénzekből eddig 887.160 Ft gyűlt össze.
Az adományokat köszönjük. Templomszentelésig minden hónapban
egyszer hasonló módon gyűjtést fogunk tartani a templom javára, előre
hirdetni fogjuk ezeket az alkalmakat.
Március 4-én, pénteken 14.00 órakor emelik rá daruval a toronysisakot
a templomtoronyra. A templomépítésnek látványos mozzanata,
ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, aki szeretné megnézni!
A Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában február 14-én 8 óra
16 perctől egy riport hangzott el épülő templomunkról. A beszélgetés
meghallgatható a műsor archívumában:
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2016-02-14
A templomépítés legfontosabb mozzanatairól folyamatosan tájékoztat a
VVTV is, amelyeket az egyházközség honlapján is megnézhetnek!

VÁLTOZÁS A LITURGIÁBAN
Püspök atya rendelkezése alapján hamvazó szerdától kezdve a Váci
Egyházmegyében a szentmiséken egészen a bevezető könyörgés
(collecta) végéig állva maradunk. Vagyis a bűnbánati rész, a dicsőség
és az azt követők könyörgés alatt állunk, csak az olvasmányra ülünk le.
(Természetesen akinek egészsége miatt ez nehézséget okoz,
bármikor leülhet.)
Zsolt atya

9

Teremtésvédelmi javaslat 2016 Nagyböjtjére
Idén nagyböjtben a húsvétra való lelki felkészülés részeként Ferenc
pápa „Áldott légy” enciklikájának szellemében szeretnénk olyan önként
vállalható nagyböjti gyakorlatokat is a testvérek figyelmébe ajánlani,
melyek nekünk és a körülöttünk élőknek is segíthetnek felfedezni a
teremtett világ iránti felelősségünk és istenkapcsolatunk szoros
összefüggéseit. Így a most következő nagyböjtben minden hétre
kapunk egy-egy javaslatot a Szentatya enciklikájával összhangban.
Nagyböjt 3 (febr. 28) – hulladék: „Köszönjük azoknak a híveknek
az
áldozatkészségét,
akik
a
héten
csökkentették
lakásuk
hőmérsékletét. Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának szellemében arra
buzdítjuk a kedves híveket, hogy az előttünk álló héten törekedjünk
arra, hogy kevés hulladékot termeljünk. Például csomagolatlan árukat
vegyünk, ne kérjünk szatyrot, zacskót, és amit kidobunk, azt a
fajtájának megfelelő kukába tegyük.”
Nagyböjt 4 (márc. 6) – vegyszerek: „Köszönjük azoknak a
híveknek az áldozatkészségét, akik a héten figyeltek arra, hogy
kevesebb
hulladékot
termeljenek.
Ferenc
pápa
Áldott
légy
enciklikájának szellemében arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy az
előttünk
álló
héten
tájékozódjanak,
milyen
természetes
tisztítószerekkel tehetnék a teremtett világot kevésbé terhelővé a
húsvéti nagytakarítást.”
Nagyböjt 5 (márc. 13) – csodáljuk a teremtés szépségét:
„Köszönjük azoknak a híveknek az áldozatkészségét, akik a héten
megtették, vagy felkészültek arra, hogy teremtésvédő módon
takarítsanak. Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának szellemében arra
buzdítjuk a kedves híveket, hogy az előttünk álló hosszú hétvégén
találjanak alkalmat arra, hogy kimenjenek a természetbe és
gyönyörködjenek, örüljenek a teremtett világ gazdagságának.”
Virágvasárnap (márc. 20) – szolidaritás: „Köszönjük azoknak a
híveknek az áldozatkészségét, akik a héten kerestek időt arra, hogy
kimenjenek a természetbe és gyönyörködjenek, örüljenek a teremtett
világ gazdagságának. Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának
szellemében arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy az előttünk ünnepen
tegyenek valamit azért, hogy a környezetünkben élő, szükséget
szenvedők is méltón ünnepelhessenek.”
Forrás és további információk: www.teremtesvedelem.hu
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Az egyéni vállalkozók SZJA bevallásának határideje idén is
február 25-e, amikor az adó 1%-ról rendelkezhetnek valamely
értékrendünkhöz közel álló tevékenységet végző alapítvány javára.
Kérjük mindannyiukat, jelezzék egyéni vállalkozó rokonaiknak,
ismerőseiknek, könyvelőjüknek, hogy ezt az 1%-ot a Várhelyi Vilmos
Alapítvány számára ajánlják fel. Ne feledkezzünk meg a másik 1 %
felajánlásáról sem. Utóbbival Egyházunkat támogatjuk, a 0011
technikai szám feltüntetésével. Köszönjük az adományozók segítségét!
A keresztény filmklub márciusban "A csodatévő" című animációs filmet
vetíti. A film Jézus életét meséli el a gyerekek számára is érthető
módon. Megtekintése ajánlott kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A vetítés március 20-án, vasárnap 15 órakor lesz az erdőkertesi
közösségi teremben, és kb.17.00-ig tart. Mindenkit szeretettel várunk!

SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
1. A Karitász csoport március 6-án és 13-án 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 módja az előző gyűjtésekhez hasonlóan
történik:
Veresegyházon és Erdőkertesen a templom parkolójában, közelében
tartózkodó adomány feliratú autóba lehet leadni az adományokat, míg
Őrbottyánban a templom bejáratánál elhelyezett Veresegyházi
adományok felirattal ellátott kosárba.
Adományaikat köszönjük!
2. A karitász összejövetelek időpontja megváltozott. Ezentúl
minden hónap harmadik keddjén 16.45 órakor kezdődik és
legkésőbb a mise kezdetéig tart.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Február 26. 17.30 Keresztút az Útkereső közösség vezetésével
Március 4.

14 óra Toronysisak ráemelése a templomtoronyra
17.30 Keresztút a Zarándok csoport vezetésével

Március 6., 13.

Tartós élelmiszer gyűjtés templomainkban

Március 11. 17.30 Keresztút a Boldog Özséb közösség vezetésével
Március 18. 17.30 Keresztút a Kalász közösség vezetésével
Március 20. 15 óra Keresztény filmklub Erdőkertesen a közösségi
teremben
Április 15-17.

Missziós napok Verbita atyákkal

Azok a közösségek, akik szeretnék elvállalni egy-egy nagyböjti
keresztút vezetését, kérjük mielőbb egyeztessenek Zsolt atyával!

IMÁDKOZZUNK A JANUÁR HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!
Úr Jézus, te formáld, te
alakítsd őket, hogy
hiteles, tanúságtevő
keresztény emberekké
váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a
példaadásban! Amen!

Galántai Zénó
Leszák Ágoston.
Veres Marcell

A plébánia átépítése alatt a Szent Pio otthonban kedden és csütörtökön
17-től 18 óráig tartunk plébániai irodaügyeletet. Ha valaki hivatalos
ügyet szeretne intézni, ebben az időben Zsolt atya ott biztosan
elérhető. Továbbra is lehet a 20 910 4509 számon vagy a
veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu email címen is érdeklődni.

12
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 3. kedd
16.45
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.
A plébánia átépítése alatt irodaügyelet a Szent Pio Otthonban
kedden, csütörtökön 17-18 óráig.
Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta.
A kiadványért felelős: Molnár Zsolt plébános.
(e-mail: molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu)
Szerkesztőség: Ferencz Zoltán
(e-mail: ferencz.zoltan@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu)
Az újság elolvasható a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu honlapon is.

