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TEMPLOMSZENTELÉSRE KÉSZÜLVE
Pünkösd előtti szombaton eljön az a
nap, amelyet mát régóta vártunk!
Május 14-én szombaton 10.00 órai
kezdettel Beer Miklós püspök atya
fölszenteli a felépült Szentlélek
templomot.
Egy
évvel
ezelőtt
elhelyeztük
ugyanezen a helyen az alapkövet
ezzel a felirattal: Christus Iesus
Caput Anguli – Jézus Krisztus a
szegletkő. (A lehelyezett alapkő
látható a szentségi kápolnában az
oltár előtt.) Most pedig már pár
napon
belül
templomszentelést
ünnepelhetünk.
A szentelési mise előtt a templom előtti téren gyülekezünk. A
templomépítéssel együtt a plébániaépület felújítására is sor került, így
a templomszentelés előtt közvetlenül Püspök atya megáldja a felújított
épületet. Utána az asszisztenciával együtt átmegy a templom elé, ahol
a kapunál Polgármester úr ünnepélyesen átadja a Püspök úrnak a
templom kulcsát, majd bevonulunk a templomba. A mise elején Püspök
úr meghinti a templom falait szenteltvízzel, és megáldja az új orgonát,
is amely ettől kezdve szólal meg. Az oltár megáldására a felajánlás
előtt kerül sor, majd föl is díszítjük az oltárt, meggyújtjuk az
oltárgyertyákat, és a templom teljes világítását is ekkor kapcsoljuk föl.
Maga az oltár Krisztust jelképezi, aki a „Főpap, az Oltár és az áldozati
Bárány” (Húsvéti prefáció V.) Az áldoztatás után az oltárról ünnepélyes
körmenetben visszük át az Oltáriszentséget a szentségi kápolnában,
ahol ettől kezdve lesz jelen az Eucharisztia. Az áldás előtt még
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elhangzanak beszédek a plébános, tervező mérnök kivitelező
vállalatok, és polgármester úr részéről.
Tekintettel a szentelésre meghívott vendégek magas számára és a
templom korlátozott befogadóképességére, a „vendégkártyával” NEM
rendelkező vendégek az új Szentlélek téren és templom mögötti
sátorban felállított kivetítőkön keresztül követhetik az eseményeket,
illetve vehetnek részt a szentmisén, szentáldozáson. A szertartás után
természetesen
mindenki
bejuthat
a
templomba.
Köszönjük
megértésüket!
A nap többi programjára is szeretettel várunk mindenkit, az ebédre, a
délutáni templombemutatásra, és a koncertre. A koncert után pünkösdi
virrasztást tartunk a templomban egészen reggelig. Itt alkalom lesz a
dicsőítésre és a csendes imára is, miközben egyénileg is hálát
adhatunk, és kérjük a Szentlelket, hogy nyissa meg a szívünket az Ő
további ajándékaira.
Szeretettel várunk mindenkit Pünkösd vasárnap fél 10-re, az
első búcsúi szentmisére. Itt egyúttal hálát adunk a templomunkért,
és mindazokért az ajándékokért, amelyeket az egész templomépítés
folyamán kaptunk.
Ettől kezdve elkezdjük „belakni” a templomunkat, kialakulnak az új
szokásaink. Az Oltáriszentséget külön szentségi kápolnában őrizzük.
Így ha magába a templomtérbe érkezünk, ott nem térdet hajtunk,
hanem csak fejet hajtunk az oltár irányában. A szentségi kápolnában
őrizzük a kenyér színe alatt jelenlévő Urat, oda betérve térdet hajtunk.
Tervezzük azt is, hogy Ferenc pápa példáját követve nagyobb
ünnepeken a szentmise végi áldás után a pap és az asszisztencia a
Mária szoborhoz megy, és ott elénekeljük a liturgikus időnek megfelelő
Mária antifónát, és csak ezután vonulunk ki. Ilyen alkalmakkor a
helyünk várjuk meg, amíg a miséző pap és az asszisztencia kivonul.
A vasárnapi misék a korábban megszokott rendben 8.00-kor, fél
10-kor és 18.00 órakor lesznek. Tervezzük, hogy a tanév
befejezésével a vasárnap esti mise 19.00 órakor fog kezdődni,
majd az új tanév kezdetével visszaállunk a 18.00 órás kezdésre.
Ezzel együtt Erdőkertesen a 9.30-as illetve Őrszentmiklóson a
18.00 órás szentmise megszűnik.

3
A hétköznapi misék a megszokott időpontban lesznek: kedd,
csütörtök és péntek 18.30, szombat reggel 8.00. A hétköznapi
misék a szentégi kápolnában lesznek, de ha egy-egy alkalommal
többen vagyunk, például ha nagyobb ünnep esik hétköznapra vagy
gyászmiséken, akkor a templomtérben tartjuk a misét.
Nagy örömmel várjuk a Szentlélek templom felszentelését. Nagy hála
van a szívünkben egyúttal érezzük, hogy ez meghívást is jelent
nekünk! Pál apostol mondja: A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm,
békesség,
türelem,
kedvesség,
jóság,
hűség,
szelídség,
önmegtartóztatás. (Gal, 5,22) Kérjük a Szentlelket, hogy hozza meg a
mi életünkben is ezeket a gyümölcsöket!
Zsolt atya

Harangok megáldása
Április 16-án, szombaton Beer Miklós püspök atya megáldotta a
Szentlélek-templom harangjait.
Az ünnepségen Molnár Zsolt plébános köszöntötte az egybegyűlteket.
Utána Pásztor Béla polgármester rövid nyitóbeszédében arról
tájékoztatott, hogy az erős szél miatt a korábban tervezettől eltérően a
harangok nem ezen a napon, hanem egy későbbi időpontban kerülnek
majd a toronyba.
Püspök
atya
megáldott
a
a
Szentlélek
-templom
három
harangját,
amelyek
Gombos
Miklós
harangönt
ő mester
műhelyében készültek Őrbottyánban. A harangáldáson részt vett a
mester is, munkatársaival együtt. Az ünnepen mindhárom harangot
megszólaltatták a műhely dolgozói. A harangok végül április 18-án a
helyükre kerültek és azóta rendszeresen hallhatjuk is a hangjukat.
Petneházy András Magyar Kurírban megjelent írása alapján, (fotó:
Hollai Gábor)
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A Május 14-i program
10.00 Templomszentelés
A szentelés ünnepi liturgiát Dr. Beer Miklós Váci Megyéspüspök
celebrálja, énekel az Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközségi Kórus,
vezényel
Helembai
Erzsébet,
közreműködik
Ella
István
orgonaművész.
Tekintettel a meghívott vendégek magas számára és a templom
korlátozott befogadóképességére, vendégeink az új Szentlélek téren és
templom mögötti sátorban felállított kivetítőkön keresztül követhetik az
eseményeket, illetve vehetnek részt a szentmisén.
12.00 Ebéd
A szentelés után, a templom mögött felállított sátorban minden
jelenlévő vendéget szeretettel várunk egy közös ebédre és a nap
további programjaira is.
14.00 Templombemutatás - több turnusban
Az ebédet követően szervezett templomlátogatásokra kerül sor az
alábbi időpontokban: 14.00, 14.30, 15.00, 15.30. A programot Nagy
László templomtervező építész – az egyházközség tagja – vezeti.
17.00 Koncert
A templom első koncertjét a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)
Templom Kórusának előadásában hallhatjuk, vezényel Tardy László,
közreműködik Hock Bertalan orgonaművész
A templomszentelés napján este kb. 7 órától másnap reggel fél 8-ig
pünkösdi virrasztást tartunk a Szentlélek templomban.
***
Elindult a Szentlélek templom önálló weboldala! Elérhető a
ujtemplom.veresegyhaz.hu címen. Az oldal célja, az érdeklődők
megfelelő informálása az új templommal és a szenteléssel kapcsolatos
tudnivalókról. A weblap önálló, de szervesen kapcsolódik mind a város
honlapjához, mind az egyházközségi honlaphoz. Tervünk, hogy ezt az
új csatornát a szentelés után is tovább működtessük. Ezzel is utat
nyitva a szakrális épület iránt érdeklődő turisták, hívők és legfőképp a
közösséget kereső, környékbeli emberek irányába. Kérjük, aki teheti,
segítsen a hír terjesztésében!
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Az új templom megközelíthetősége a szentelés napján
Lezárás: a Fő út a lámpás kereszteződéstől a Budapesti útig lesz
lezárva az autóforgalom elől.
Célforgalom: Újiskola utca (behajtás busz, VIP gépkocsik az iskola
parkolójához)
Parkolás tilalom: Újiskola utca

Parkolók: Mogyoródi 5-7. Mézesvölgyi iskola parkolója; Búcsú téri
parkoló
A parkolók és a templom között ingajáratban buszok
közlekednek. Megálló: Búcsú tér Kinizsi utcai sarkán

Ima az új templomért
Most, a "birtokbavétel" lelkes készületében talán természetesnek,
magától értetődőnek tűnik, hogy ha végre elkezdjük használni új
templomunkat, minden szépen, "simán" fog menni. De hogy ez valóban
így legyen, hogy az Úr tetszése szerint éljük meg mindennapjainkat és
ünnepeinket templomunkban, az esetleges nézeteltéréseket, felmerülő
nehézségeket pedig békésen, szeretettel tudjuk megoldani, kell, hogy
meghívjuk Urunkat a mi készületünkbe. Őt, Akiért, Akiben és Aki által
mindez megvalósulhat.
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Az új templom, az új helyzet alkalmat adhat közösségeink
megújulására, és személyes útkeresésünkre, lelki megújulásunkra.
Fontos, hogy érezzük: miénk (az enyém is) ez a templom, nekem is
szerepem, feladatom van benne, általa, mert az Úr engem is hív, hogy
egyre jobban, elkötelezettebben szeressem és szolgáljam Őt. Talán
ebben az új helyzetben számomra is utat mutat, hogy miben, hogyan
kerülhetek közelebb Hozzá, tehetek többet embertársaimért.
Most hívunk mindenkit, hogy mindezért imádkozzunk együtt;
közösségben, vagy egyénileg otthon (ki-ki ideje és elhatározása
szerint) az elkövetkező 1 hónap folyamán! (Lehet az alábbi szöveggel,
mely megtalálható és elvihető a Pio Otthonból is.)
Hála Neked Urunk új templomunkért!
Kérlek segíts minket, hogy templomodat a Te dicsőségedre és
mindannyiunk
javára
használjuk
egyetértésben
és
szeretetben. Közösségeink és én magam is megtaláljuk
benne helyünket, feladatunkat, otthonunkat.
Az imacédulák a Pio Otthon előterében folyamatosan megtalálhatók,
onnan bármikor vihetők. Már nemcsak mi készülünk új templomunk
birtokbavételére: a hévízi Szentlélek templomban is imádkoznak
értünk, és a május 3-i esti miséjüket is értünk ajánlották fel.
Szeretnénk, ha határainkon kívül és belül minél többen imádkoznának
azért, hogy az új templom földi küldetését betölthesse és köztünk a
Szentlélek munkálkodjon.
Indítottunk egy láncot a magyarországi Szentlélek templomok
megszólításával, most tovább szeretnénk terjeszteni ezt a hívek
személyes ismeretségén keresztül.
ARRA KÉRNÉNK A HÍVEKET , GONDOLJÁK VÉGÉIG ISMERNEK-E
OLYAN
PAPOT,SZERZETEST,
KÖZÖSSÉGET,
AKIT
MEG
TUDNÁNAK
SZÓLÍTANI,
HOGY
CSATLAKOZZON
AZ
ÚJ
TEMPLOMUNKÉRT FELAJÁNLOTT "IMALÁNCHOZ".
KÉRJÜK
ŐKET,
AJÁNLJANAK
FEL
EGY
MISÉT,
SZENTSÉGIMÁDÁST, IMÁDSÁGOT AZÉRT, HOGY A SZENTLÉLEK
MUNKÁLKODJON EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN, ÉS CSODÁLATOS ÚJ
TEMPLOMUNKAT AZ ÚR LEGSZEBB TERVEI SZERINT TUDJUK
HASZNÁLNI.
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Ha ismerünk ilyet, akkor:
1. Fel kellene vele/velük venni a kapcsolatot a szentelésig.
2. Ha csatlakoznak, akkor vissza kellene ezt nekünk jelezni (település
neve/ Budapesti kerület/ templom neve/mikor és mit ajánlanak fel
stb). Akik csatlakoznak, felkerülnek az új templom honlapjára is!
További információk Páll Melindánál tel.: +36-70-318-2936; e-mail:
melinda_pall@yahoo.com
A Veresegyházi Baptista Gyülekezettől újabb 100.000 Ft. Támogatást
kaptunk a Szentlélek templom építéséhez. Hálásan köszönjük baptista
testvéreinknek, és Isten áldását kérjük a közösségükre!

A templomépítés javára az áprilisi perselypénzből 241.150
Ft érkezett.
Az ukrajnai rászorulók részére tartott gyűjtés
eredményeként 131.580 Ft-ot tudtunk továbbítani.
ADOMÁNYOZÁS
Aktuális
tájékoztató
a
templomépítés
javára
gyűjtött
támogatások felhasználásáról
Márciusban és áprilisban a korábban megrendelt berendezéseken túl
(szentély, kápolna egyedi bútorzata, sekrestye bútorzata, karzat
székei, korlátai) elkészíttettük a gyóntatószéket. A további
adományokból megrendeltük a külső és belső szennyfogó szőnyegeket,
a mosdók kiegészítő berendezéseit. Beszereztük a templomtéri
kivetítő-rendszert, a sekrestye és az emeleti közösségi terem karnisait
és függönyeit.
A testvérek adományaiból megvalósult beruházások eddigi összértéke
mintegy 23 millió Ft. Ez az összeg tartalmazza a Várhelyi Vilmos
Alapítványhoz érkezett támogatásokat és az egyházközség számára
közvetlenül adott adományokat.
A megrendelt berendezések elkészültek, és beépítésre kerültek, ezek a
közösséget a szenteléstől kezdve, remélhetőleg hosszú évtizedeken át
szolgálják.
Hálásan köszönjük minden támogató önzetlen adományát!
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Új Szentlélek templom emléktárgyak
Emléktárgyak megvásárlásával a templom közösségi tereinek
berendezését támogathatja
Az egy évvel ezelőtti alapkőletételhez hasonlóan, a szentelés napjára a
téglajegyekkel és sokféle emléktárggyal készülünk. Készületünket két
dolog motiválja, egyrészt szeretnénk erről a nevezetes napról tárgyi
emlékeket létrehozni, hogy segítségükkel gyakrabban és hosszabban
visszaemlékezhessünk erre az új kezdetre. Másrészt, az emléktárgyak
bevételével
az
új
templom
közösségi
tereinek
teljeskörű
berendezéséhez szeretnénk megfelelő anyagi alapot előteremteni.
Tervezett emléktárgyak: misebor, képeslap, bélyeg, gyertya,
bögrék, pólok, kulcstartók, hűtőmágnes.
Képeslap automata,
amelynek helyben készített fotói segítségével a képeslapok igazán
személyessé tehetők.
Exkluzív DVD a templom építéséről: A szentelés alkalmával „Két
templom vonzásában” címmel jelenik meg a VVTV templomépítéséről
készített filmje. Az összeállítás a városi televizió saját felvételeinek
felhasználásával mutatja be a templomépítés folyamatát, a Szent
Erzsébet templom feltárásától egészen az új Szentlélek templom
felszentelésig.

SZENTLÉLEK TEMPLOM első búcsúja
2016. május 15. vasárnap
Program:
9.30 Szentmise
12.00-től Ebéd
13.30-től dicséret zenében - közreműködik a Kájoni kar
Egész
•
•
•
•

napos programok, gyermeknapi foglalatosságok:
kézműves programok,
arcfestés,
játékos műveltségi vetélkedő és kvízjáték a templomról
filmvetítések a templomépítésről és a közösségekről

Helyszín: Szentlélek templom
Mindenkit szeretettel várunk a Szentlélek templomban!
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Koncertek az új templomban
A Szentlélek templom 32 regiszteres orgonáját is most hallhatjuk
először, 17 órakor kezdődik az első ünnepi hangverseny. Ezen a napon
a hangverseny ingyenesen látogatható. Az új templom orgonája május
minden hétvégéjén megszólal, (21-én, 28-án) s a záró hangverseny
június 5-én lesz. Kórus és orgonamuzsika együtt, minden hétvégén. A
legjobb kórusok és kiváló orgonaművészek. Ezeken a hangversenyeken
már lesz belépőjegy, de a Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum
"A"
recepcióján
elővételben
meg
lehet
vásárolni
kedvezményes áron.
Koncertek a Szentlélek templomban:
május 21. 19 óra: Komolyzenei koncert a Szentlélek templomban.
Közreműködik: Ella István, Liszt díjas orgonaművész és a Debreceni
Református Kollégium Kántus kórusa, vezényel Berkesi Sándor Liszt
díjas karnagy.
május 28. 19 óra: Komolyzenei koncert a Szentlélek templomban.
Közreműködik: Finta Gergely orgonaművész és a Budapest Deák téri
Lutheránia Énekkar, vezényel dr. Kamp Slamon Liszt díjas karnagy.
június 5. 19.30: Tóka Ágoston Junior Prima-díjas orgonaművész és a
Baptista Egyház Központi Kórusa. Vezényel: Oláh Gábor

Karl Rahner: Hiszek a Szentlélekben
Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem, hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem, hogy felbátorít a jóra.
Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Május 14. 10 óra

templomszentelés

14 óra

templombemutatás

17 óra

koncert

19 órától pünkösdi virrasztás a kápolnában
Május 15. 9.30
Búcsúi mise, utána egész napos programok
Május 21. 19 óra

komolyzenei koncert az új templomban

Május 28. 19 óra

komolyzenei koncert az új templomban

Május 29. 9.30

Úrnapi ünnepi szentmise, utána körmenet

Június 5. 19.30

komolyzenei koncert az új templomban

Július 9.

Karitász nyugdíjas találkozó

Nyáron az 1-8. osztályos korúak részére hittanos táborunkat ismét a
csobánkai Közép-Európai Cserkészparkban tartjuk, melynek időpontja
augusztus 8 -12. A tábort idén is az önkéntes szülők csapata szervezi,
a lelki programokat Jácinta nővér vezeti. Jelentkezni emailben,
telefonon és személyesen lehet a hitoktatóknál és Szabó Editnél.
Elérhetőségek az elektronikus hirdetésben és a plébánia honlapján
találhatóak meg: (eszabo3970@gmail.com, +36 30 204 9123).
Július 9-én újra megrendezésre kerül a Karitász nyugdíjas találkozó.
Részletekkel a későbbiekben jelentkezünk.

Tájékoztató az egyházi hozzájárulásról és a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról
Ajánljuk a testvérek figyelmébe egyházközségünk alapítványát, a
Várhelyi Vilmos Kiemelkedően Közhasznú Alapítványt, mely a
plébániai célok segítésére jött létre. Az alapítvány számlaszáma:
66000011-11024240. Kérjük, hogy adóbevalláskor adójuk 1%-áról
rendelkezzenek az alapítvány javára. Adószám: 18697438-1-13.
Kérjük továbbá, hogy adójuk másik 1 %-ával segítsék a Római
Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011.
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SZENTMISÉK RENDJE A
SZENTLÉLEK TEMPLOMBAN

KÖZÖSSÉGEINK

Vasárnap 8 óra, 9.30 és 18 órakor
Kedd, csütörtök, péntek..…18.30
Szombat ………………………. 8.00
A Szt. Pio Otthonban
Hétfő, szerda……………

10.00

Gyónási lehetőségek a hétköznapi
szentmisék előtt negyed órával,
illetve
külön
időpontban
megbeszélés szerint.
SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön
19
órától
kápolnában

a

SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN
Szombat............................ .….18.00
Vasárnap………………………..08.00
SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON
Vasárnap………………………....9.30
SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN
Vasárnap......... ……………….………11.00

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.

