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Az elmúlt évre emlékezve
A 2015. év utolsó napján, most már hagyományosan ökomenikus
imaalkalom keretében, református testvéreinkkel közösen adtunk hálát
az elmúlt évért.
„Az elmúlt évben egyházközségünk életét különösképpen is a templom
épülése és növekedése határozta meg. Sokszor belegondolok, hogy
ezen a helyen ahol lassacskán kibontakozik a templom arculata, és ahol
még az építkezés javában folyik, milyen nagy dolgokat fog az Úr
véghez vinni. Nem csak a mi életünkben, hanem az utánunk jövő
generációk életében is. Ahogy Ezekiel leírja a látomását az új
templomról, hasonlóképpen a mi épülő templomunk is áldás forrása
lesz kifelé is, a város felé.
Tavaly május 23-án, pünkösd előtti szombaton letettük az alapkövet.
Ez van ráírva: „Jesus Christus Caput Anguli” - Jézus Krisztus a
szegletkő. A templomé, az egyházközségünké, közösségeinké, az
életünké. Nagy öröm volt látni az ünnepségen a testvérfelekezetek
lelkészeit is híveit is!
November 21-én templomváró napot tartottunk. Kicsit kifejezte azt is,
hogy nem csak a célba érés, hanem már az odavezető út is szép és
fontos, ebben megerősített bennünket a VVTV összefoglalófilmje az
addigi eseményekről, de különösen az, hogy megnézhettük a régi és az
új templomot is, „megünnepeltük” azt, hogy úton vagyunk, és egyre
jobban látjuk, merre tartunk.
Hálásan köszönünk minden adományt! Különösen nagy öröm, hogy
református testvéreink, akik minden vasárnap reggel befogadnak
minket a templomukba, még 500.000 Ft adománnyal is hozzájárultak
az építkezéshez!
Elkezdődött a plébániaépület felújítása is, szintén az önkormányzat
segítségével. A téli szünetben kiürítettük az épületet, köszönet a sok
segítségért! Mire az új templom felépül addigra a plébániaépület is
megújul.
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Ezek csak egyes mozzanatok az egyházközség életéből, korántsem
teljes, és csak egy-egy szelete mindazoknak az ajándékoknak,
amelyeket az Úrtól kaptunk, mégis van miért hálát adni! És nagyon
készülünk május 14-re a templomszentelés napjára! Írjuk be a
naptárunkba!”
Egyházközségünk élete 2015-ben a számok nyelvén:
Megkereszteltek száma összesen: 70 fő
Felnőtt keresztelés: 3 fő
Elsőáldozó gyermekek száma: 27 fő
Elsőáldozó felnőttek száma: 6 fő
Megbérmáltak száma: 17 fő
Katekumenek (beavató szentségekre készülő felnőttek) száma: 12 fő
Esküvők száma: 11
A betegek kenetét templomban 60 fő vette fel a Betegek Világnapján.
További 6 fő háznál és 2 fő kórházban.
Temetések száma 70. Szentségekkel ellátott elhunytak száma 12.
Hitoktatásra járó gyermekek száma: 417
Hittancsoportok száma: 49
Hitoktatók száma: 5 fő
Plébániai közösségek száma: 22.
Zsolt atya

Váratlan változás egyházközségünk életében
Február 1-i hatállyal Püspök atya plébánosi kinevezést adott János
atyának a karancskeszi plébániára, így három és fél évi veresegyházi
szolgálat után elkerül a plébániai közösségünkből. János atya életére
és szolgálatára Isten áldását kérjük, és kísérjük őt imádságunkkal!

Január 31-én Erdőkertesen a fél 10-es misében köszönünk
el tőle, szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra!
„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és
kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát az Úr, s adjon békét tenéked!” (Szám 6,

24-26)
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A plébánia kiköltöztetése – közösségi alkalom
"Napok óta próbálkoztam - úgy éreztem, kevés eredménnyel megfelelő gárdát toborozni a fenti feladatra. Mi' tagadás - erősen
szorongtam, hogy nem leszünk elegen. Szerencsére Gyuri atya
lenyugtatott a karácsonyi szentmise előtt a sekrestyében...:-)
December 28-án, hétfőn reggel azután csoda történt. Minden
várakozásomat felülmúlta a létrejött brigád. Nagyon ütőképesek,
erősek és ügyesek voltak a segítők. Kellő türelmük is akadt, hogy az
óhatatlanul előálló üresjáratokat elviseljék. Ráadásul a hangulat is
kitűnően alakult :-). Nem véletlenül végeztünk 13 órára. Nagyon hálás
vagyok az együttműködésért! Köszönöm!
A résztvevők: Nagy Józsi, Nagy Dini, Nagy Balázs, Páll család (Viki
kivételével :-) ), Lapu Feri, Kis Ádám, Wirth Attila és autója :-), Bogdán
Feri és NAGY teherautója :-), Jancsó András, Mondics Csabi, Bácskai
Gábor, Vörös Karcsi, Prehoda család (Blanka kivételével :-) ), Ratkai
Dani, Lajos Zoli (az ifjabb), Juricsek Dominika, Zsákai Fanni, Madarász
Adrienn, Garai Dani. Összesen: 26 testvérünk + Zsolt atya. (Ha valaki
kimaradt, elnézést érte!)
Külön köszönet Richter Attilának, hiszen - úgy látszik - jól motiválta /
nevelte a védenceit. Hozzá kell tenni, hogy a gyerekek zöme már
bérmálkozott, és a közösségi szolgálatos óráit összegyűjtötte... :-)
Ennek ellenére eljöttek... Köszönet a szülőknek is - ugyanezért!
Szintén nagy köszönet a GAMESZ-nek, hiszen első szóra, előzetes
megbeszélés nélkül hirtelen adtak egy kisteherautót és két derék
dolgozót!
Végül, de nem utolsó sorban: Istené a dicsőség! Sokan vették észre,
hogy egy épület kiürítésekor is lehet Érte dolgozni."
Lajos Zoltán

A Szentlélek templom hírei
A templomépítés javára a január 17-i perselypénzből 277.155 Ft
érkezett.
A perselypénzekből eddig 608.780 Ft gyűlt össze.
Az adományokat köszönjük. Templomszentelésig minden hónapban
egyszer hasonló módon gyűjtést fogunk tartani a templom javára, előre
hirdetni fogjuk ezeket az alkalmakat.
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Január hónapban az önkormányzat támogatásával elkezdtük a plébánia
épület felújítását, amely várhatóan a templomszentelésig, tehát május
14-ig befejeződik, így a két épület egyszerre készül el. Az építkezés
idejére a plébánia átköltözik a Szent Pio otthonba. Szívből köszönjük
Veresegyház Város Önkormányzatának, hogy a templomépítés mellett
a plébániaépület felújításában is segítséget nyújtanak!
A plébánia épület felújításáig, tehát májusig a plébánia a Szent Pio
otthonban működik, Zsolt atya is ott elérhető különösen a délutáni
időben. Érdeklődni lehet továbbra is a 20 910 4509 számon vagy a
veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu email címen.
A Várhelyi Vilmos Alapítványhoz a templomépítésre befolyt
adományokból - mintegy 10 millió forint értékben
megrendeltük a templom szentélyének és a szentségi
kápolnának egyedi berendezéseit, melyek a belsőépítészeti
tervek alapján készülnek el.
Az adományok felhasználásával szerettünk volna olyan értékkel
hozzájárulni a beruházáshoz, ami méltó a teljes beruházás belső és
külső (lelki és fizikai) értékéhez. Ez a cél a mostani megrendeléssel
megvalósulhat.
A megrendelt berendezések a szakrális tér eszközei, így a templom
szerves részét képezik. Minden közösségi alkalmon (szentmiséken,
szentségimádásokon, egyéb imádságokon és lelki alkalmakon)
körbevesznek minket, reményeink szerint hosszú évtizedekig szolgálják
a közösségünket.
Az alapítvány további bevételei, valamint az egyházközség
templomépítési forrásai, a kedves hívek további adományai
nyújthatnak
fedezetet
a
későbbiekben
megrendelendő
sekrestyebútorozáshoz,
és
egyéb
szükséges
beszerzések
megvásárlásához. Hálásan köszönjük minden támogató önzetlen
adományát!
Program előzetes:
• Missziós napok, verbita atyákkal a Szent Pio Otthonban:
2016. április 15-17.
• Szentlélekfesztivál 2016. május 14-16:
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TEMPLOMSZENTELÉS: 2016. május 14, 10 órától.
Utána agapé majd nyitott kapuk, végül 17 órától
koncertek Ella István szervezésében.
Hálaadó ünnepi Szentmise: 2016. május 15.
Pünkösdvasárnap, fél 10-től
Gyermeknap: 2016. május 16. Pünkösdhétfő
FELHÍVÁS!

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!
***

A betegek szentségét február 14-én a 8 órás mise
keretében szolgáltatjuk ki a református templomban. Aki
szeretné a szentséget fölvenni, kérjük, hogy jöjjön el
február 6-án szombaton délelőtt 9 órára a Szent Pio
otthonba az előkészületre. (Aki betegség miatt nem tud
eljönni, természetesen továbbra is otthon is felveheti a
betegek szentségét.)

GYERMEKEK KARÁCSONYA után
Hogy milyen is volt a Gyermekek karácsonya? Ha csak számokkal
szeretnénk jellemezni a rendezvényt: több mint 80 gyermek, több mint
2,5 fél óra közös program, 3 helyszín, kb. 5 kiló liszt a
mézeskalácsokhoz, 2 kg porcukor a cukormázhoz, 1 karácsonyfa és
egy hatalmas élmény.
De a Gyermekek karácsonya sokkal több volt annál, mint amit a
számok ki tudnak fejezni: rengeteg előkészület, egy sereg
adományozó, sok segítő kéz, számtalan résztvevő és jó néhány új
ismerettség .
Köszönjük mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett valamit a
rendezvényhez, akár adománnyal (játék, mézeskalács stb.), akár
segítő kezekkel, akár csak annyival, hogy eljött és együtt élte meg
velünk Krisztus születésének fényét és melegét.
Találkozzunk 2016-ban is!
A szervezők

6

A nevelés más nézőpontból:
•
•
•
•
•
•
•

Szabadságra nevelünk! Fegyelmezéssel?
Az engedelmesség még nem fegyelmezettség!
A fegyelmezés szabadságkorlátozás, de nem a szabadság megszűnése
Tipikus akadályok
És ha a nevelő fegyelmezetlen?
A hatékony fegyelmezés eszközei
Mikor? Hogyan? Hogyan ne? Büntetés? Irgalom?
Mi a legerősebb fegyelmező tényező?

A harag kezelése
•

Érted haragszom! – nem mindegy, hogyan!

•

A harag kezelése: tanulható, tanítható!

•
Praktikus fogások, edzési terv a harag kezeléséhez – saját magunknak
és továbbadásra.

A bűvös motiváció (szülők, tanárok, vezetők álma: a motivált ember)
•

Hogyan működik? Miért nem?

•

A külső motiváció

•

A belső motiváció

•

Segítő és gátló tényezők – a munkahelyen, az iskolában és otthon

Az előadásokat Uzsalyné

Dr. Pécsi Rita neveléskutató, a Kulcs a

neveléshez c. sorozat szerzője tartja (http://pecsirita.hu/)
Az előadást 2016 április 2-án, Veresegyházon, a Szent Pio otthonban 9:30 órai
kezdettel tartjuk. Cím: Veresegyház, Fő út 93. (A katolikus templom mellett)

Gyermeküket egyedül nevelő szülők (elváltak, özvegyek és soha meg
sem házasodottak) részére három hétvégéből álló lelkigyakorlatsorozatot tartanak 2016. február 20-21-én, március 19-20-án és
április 16-17-én Gödöllőn az Emmanuel katolikus közösség
vezetésével. Jelentkezni az avelap.hu honlapon található jelentkezési
lap kitöltésével lehet. Itt a honlapon további információk is találhatók a
lelkigyakorlattal kapcsolatban. Ajánljuk a testvérek figyelmébe!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Január 31. 9.30
Február 5. 17.30
Február 6. 9.00

elsőáldozók befogadása, elköszönés János atyától
első pénteki gyónási lehetőség, Pio könyvtárban
felkészítés betegek szentségére a
Szent Pio Otthonban
Február 10. 18.30 hamvazó szerda, szentmise Veresegyházon
a református templomban
17.30 Erdőkertesen
Február 14. 8.00 a református templomban a betegek
szentségének kiszolgáltatása
Február 21. 9.30 Szentségfelvételre készülő felnőttek befogadása
Erdőkertesen
Azok a közösségek, akik szeretnék elvállalni egy-egy nagyböjti
keresztút vezetését, kérjük mielőbb egyeztessenek Zsolt atyával!
Aki 2016-ban kíván egyházi házasságot kötni, szíveskedjék ezt január
végéig jelezni a plébánián. Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak
azoknak, akikről tudják, hogy házasságra készülnek! Mivel februárban
már
megkezdődnek
a
jegyes
beszélgetések,
kérjük,
hogy
mindenképpen még január végéig jelentkezzenek!

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

Hamsik Dániel
Raffa Ferenc Marcselló
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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 Zoltán
(e-mail: ferencz.zoltan@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu)
Az újság elolvasható a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu honlapon is.

