
ÉPÍTŐKÖVEK

Készült: A veresegyházi római katolikus közösség templomépítő,
 lélekhívogató napja alkalmából, az Úr  2014. esztendejének Pünkösdjén.



„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)

BIZAKODÁS A GONDVISELÉSBEN
1(Zarándokének – Salamontól.) Ha az Úr nem építi a házat,
az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost,

az őr hiába őrködik fölötte. 2Hiába keltek hajnalban és
fáradoztok késő éjjelig: a kemény fáradság kenyerét

eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jóllehet
alszanak.

Bevezető 
Bizony ritka, -általában csak több száz évente előforduló- pillanat egy 
keresztény közösség számára, hogy templomot építhet. Most, nekünk, 
azonban megadatik a kivételes kegyelem, hogy ennek a történelmi 
időszaknak a részesei lehetünk. Ráadásul, mindeközben újjászületik 
régi templomunk.

2014. június 9. Veresegyház, Szent Pio Otthon- egy kezdet. Annak az 
időszaknak a kezdete, amelyben alkalmat szeretnénk teremteni 
közösségünk minden tagja számára, hogy bekapcsolódhasson abba a 
titokzatos folyamatba, amelyben egy közösség új templomot, az új 
templom pedig közösséget épít. 

A mai nap egy ünnep. A Szentlélek kiáradásának ünnepe és mi ezen a 
napon kérjük a Szűzanya közbenjárását, hogy méltó építőkövei 
lehessünk ennek a templomnak a felépítésben, hogy új templomunk 
szeretete már most megszülethessen a szívünkben, hogy befogadhassuk 
a Szentlélek ajándékait és azokat gyümölcsözővé tegyük, az Atya 
akaratából, Jézus Krisztus, a mi Urunk által! Ámen

Veresegyház, 2014. június 9. 

Szeretettel: a nap szervezői 
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„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)

Reményik Sándor: 

Kövek zsoltára

(A kolozsvári evangélikus templom 
centenáriumán Liedemann Márton
templom-építő lelkész emlékének)

Elhalkult, és elhalt az orgona...
De új nesz kél most a templomfalakból.
Nem halljátok? Itt körül a falakban
Dobognak a beépített kövek.
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis, mégis egy ütemre vernek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.

Kő-nehéz szívvel, dallamtalanul,
Lehajtott, fáradt fejjel figyelek.
Szeretném, ha szívem megállana,
S csak a százéves templom kövei
Dobognának tovább...

Dobognak... dobbanásuk lassan áthat,
Felmelegíti dermedt véremet,
Lassan megértem a beszédjüket:
"Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek,
Kemény kövek és haszontalanok,
Nehezek, otrombák, formátlanok,
Tehetetlenek, tompák, elesettek,
Mozdíthatatlanok.

Hevertünk hét országban szerteszéjjel,
Utak mentén, száraz patakmederben,
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben.
Vad éleinkbe ütközött a nap,

Horzsoltuk az éjszaka bársonyát,
Véresre törtük vándor lábait,
Hevertünk külön-külön szerteszéjjel,
Egymásról alig tudtunk valamit,
És nem álmodtunk templomról soha.
De jött egy ember, törékeny, beteg,
A lelke égett, szíve dobogott,
Az az ember templomról álmodott.
Tudta, kövek hevernek szerteszéjjel
Tehetetlenül, haszontalanul,
Vadul, otrombán és formátlanul, -
Elindult a köveket megkeresni.
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben,
Utak mentén, száraz patakmederben,
Barangolt hetedhétországon át,
Hol éleinkbe ütközött a nap,
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát
S véresre törtük az ő lábait.
Az az ember keresett, s megtalált.
És azt mondta nekünk: Ti templom lesztek.

Falakká fogtok összeállani,
És visszaveritek az Ige hangját,
És visszazengitek az orgonát, -
Az imádkozó nagy nyomorúságot
S az áhítat szárnyaló énekét
Szent nyugalommal veszitek körül.
Halkan dobogni fogtok a falakban,
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis-mégis egy ütemre vertek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.
Így szólt hozzánk a templom-építő."

Így beszélnek ma hozzánk a kövek.
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„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)

Kányádi Sándor:
KÓS KÁROLY ARCKÉPE ALÁ

Hajlékot Istennek,
hajlékot embernek

kőből, fából
házat,

raktál a léleknek
kőnél, cserefánál
erősebb igékből

várat.

Áldjon érte Isten,
áldjon érte ember;

Isten s ember
dolga.

Falak omolhatnak,
kövek is váshatnak,

magaslik, nem porlad
a megtartó példa.
Barázdált orcádról

az idő aláfoly,
mint az olvadó hó
a vén Maguráról.
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„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
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„Ezután visszavitt engem a ház kapujához, és íme víz fakadt a ház küszöbe alatt a
keleti oldalon ;a ház homlokzata ugyanis kelet felé nézett . A víz a templom jobb 
oldalán folyt le , az oltártól dél felé” ( Ezekiel 47:1) 

A KERESZTÉNY CSALÁD

Ahol az emberek tudnak együtt imádkozni,
ahol az imádság megnyeri Isten tetszését,
ahol megragadóan és nyíltan megvallják: 

„ Jézus itt van körünkben Jézus az Isten Fia 
és a mi testvérünk , mert Istenünk,

te vagy a mi Atyánk is!”
ahol az emberek nem felejtik el szeretni egymást,

ahol megosztják a többet azzal , akinek kevesebb van,
ahol a beszélgetés közben többször szerepel a 

„ mi”  és  a „miénk”, mint az „én”, - ott megvalósul
az igazi keresztény család: 

ott van az Egyház, és ott van az Isten is.
(Theo Schimkondz)

     
   PÜNKÖSD UTÁN          

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.

Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.

Pünkösd előtt -  szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.

Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten,
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,

pünkösd után - szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni,

Krisztusnak élni és  másoknak élni, 
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

Turmezei Erzsébet
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„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)

Reményik Sándor: Templomok

Én csak kis fatornyú templom vagyok, 
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő, 
A szellemóriások fénye rámragyog, 
De szikra szunnyad bennem is: Erő.

S bár irigykedve holtig bámulom 
A dómok súlyos, drága titkait, 

Az én szívem is álmok temploma 
És Isten minden templomban lakik.

A kiscsoportos beszélgetések kérdései : 

1. Mi tetszett a legjobban a tervben?

2. Mit jelent neked a templom?

3. Mi lennél a templomban?

4. Mit tudnál tenni a templomért ? 

Templomépítő alkotóműhelyek gondolata az egyházközségben

Célja:a Szentlélek ajándékainak befogadása, termékennyé tétele.

Feladata:teret és fórumot teremteni az építésre hívást kapó testvérektalentumaiban és 
odaszánt idejében rejlőkincsek feltárására. 

Megvalósulása:mivel az egyes alkotóműhelyek konkrét megbízatásokkal és személyekkel 
történő megalakulása a következő hónapok feladata, ezért most csak gondolatébresztő 
gyanánt tudjuk megosztani elképzeléseinket:
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„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
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Műhely Leírás Példák

IMA és lelkiség
műhely

lelki háttér szervezése

Beépítés a meglévő ima alkalmakba, új
alkalmak szervezése. Lelki háttér

gondozása: események támogatása,
kezdeményezése. stb.

Koncepciós
műhely

Az új és régiközösségi
terek működési és

működtetési hasznosítási
koncepciójának

kidolgozása.Az értékek
megőrzése.

A terek berendezése, házirendjének
kidolgozása. Működtetési feladatok és

költségek felmérése, stb.

Adománygyűjtő
műhely

Adománygyűjtés és
értékesítés szervezése

Egyházközségen belüli és kívüli
lehetőségek felmérése, külső források

bevonása. Állandó adakozási formák és
eszközök kidolgozása. Egyedi alkalmak

kihasználása. stb.

Kommunikációs
műhely

Külső és belső média
megjelenések

koordinálása, lehetőségek
felmérése, proaktív

alkalmazása. Marketing
stratégia és koncepció

kidolgozása kivitelezése

Reklámfilm és tudósítások készíttetése,
terjesztése. Állandó kommunikációs
felületek felállítása az egyházközség

honlapján és a facebookon, print anyagok
készítése. stb.

Online műhely
Online megvalósítások és

működtetés biztosítása
megoldások megvalósítása,tartalmak

feltöltése, gondozása, technikai hotline, stb

Rendezvények

műhely

Rendezvények
megvalósítása

Speciális mise alkalmak-, programok
létrejöttének tevőleges támogatása,

szükség szerinti jelenlét más programokon.
stb.

Történeti

műhely

Történeti és
hagyományőrző

feladatok: lehetőségek
feltárása, kihasználása

a régi templom
történeténekmegismertetése, érdekességek

felkutatása, új lehetőségek teremtése,
kapcsolódás a város közönségéhez és a

városi programokhoz,stb.

Kreatív műhely

Kreatív és művészeti
feladatokötletek,
kapcsolódások
megvalósítása

A templom és a közösségi terek
berendezése. Zenei-, grafikai-, kézműves
támogatás, tárgyak készítése (oltárterítő,
függöny, stb.), gyermek bevonása (rajz

verseny, játék), stb.
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„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)

                    

                    Isten műhelyében

Olyan jó élni Isten műhelyében,

ott formáltatni hűséges kezében

kemény vésővel, döngő kalapáccsal,

szerető, szelíd, szent simogatással.

Látni, hogy íme szobrok szála készül,

néhány vonással naponta egészül.

A Mester keze percre sem pihen meg.

Eszközei munkálnak, nem pihennek.

Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam,

akaratjára soha nem hajoltam,

dacos énemről lepattant a véső.

És hálát adni, hogy még most se késő.

Csodálni Őt, amint szeretve fárad,

amint nem sajnál drága életárat:

odaadni értem és odaadni másért

egy megtörésért, hozzáfordulásért.

Csodálni Őt, ki annyi büszke lelket

szeretetével örök rabul ejtett.

Sziklatömböket döntött le a porba,

hogy átformálja szépséges szoborra.

Igen, csodálom Őt, csak Őt csodálom.

( Túrmezei Erzsébet)

„Az evangelizáló ember nem vághat mindig gyászos arcot. Tegyük újra megunkévá és növeljük a
lelkesedést  ,  „  az édes és erőt  adó örömöt  ,  hogy továbbadhatjuk az evangéliumot,  még ha
könnyek között vetünk is.(...) I smerje meg a világ – ez a félelelemtől gyötört , de reménykedő
világ -, mit is jelent az evangélium jó híre. „ Ismerje meg a világ – ez a félelemtől gyötört  de
reménykedő világ-, mit is jelent az evangélium jó híre . De ezt a hírt nem adhatják tovább szomorú
és letört  emberek ,  sem türelmetlen vagy aggódó emberek.  Nem adhatja  tovább más ,  csak
akinek élete a Krisztusban gyökerező örömöt sugározza” ( Ferenc Pápa : Az evangélium öröme)
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„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
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Bevonulásra:

Szállj szívünkbe, nagy Isten, Lélekadó Lélek!
Úgy lépjünk az oltárhoz, A szívünkben véled.
Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje
Ahhoz, aki vígaszul a Szentlelket küldte.

Szekvencia:

Jöjj Szentlélek Istenünk, 
Add a mennyből érzenünk 
Fényességed sugarát.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, Jöjj Szentlélek 
Istenünk.
 
Jöjj szegények atyja te, 
Bőkezűség Istene, 
Lelkünk fénye hassa át.
Jöjj el…
Édességes vigaszunk, 
Drága vendég, szomjazunk,
Édes Lélekújulás!
Jöjj el…

Boldogságos, tiszta fény,
Szállj meg szívünk rejtekén,
Híveidnek napja légy!
Jöjj el…

Felajánlásra:

Ami legszebb, legnagyobb földön és az égen,
Krisztus testét ajánljuk áldozatunkképpen.
Szívemet is, szegénykét fölajánlom rája,

Tegye széppé. tüzessé a Szentlélek lángja!

Áldozásra:

A Lélek, ki az Atyától származik, alleluja,
Ő majd megdicsőít engem, alleluja.

Zálogát adtad, ó Jézus, Örök szeretetednek

Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek, 
Hogy teveled egyesülhessünk s Téged viszont 
szeressünk,
Örök hála és imádás légyen azért nevednek.

 
S hogy halálod szent emlékét mindennap 
megülhessük,
Hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy magunkhoz 
vehessük.
Csodálatos kincset adtál, és közöttünk maradtál.
Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig 
szeressünk.
 

Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, 
bennünket.
Add, hogy tőled semmi többé el ne vonja 
szívünket.
E Szentségben légy oltalmunk, érted éljünk és 
haljunk.
Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk, e szent 
feltételünket.

 
Kivonulásra:

Szentlélek Isten, szállj reánk,
Elmét derítő tiszta láng,

Öntsd lelkeinkbe, melyeket
Megszenteltél, kegyelmedet.

Kit Isten, mint vigasztalót
Nekünk ajándokul adott.

Minden javak bő kútfeje,
Lelkünk világa s élete.

Legyen dicsőség, ó Atyánk,
Neked, s kitől megváltatánk,

Fiadnak, a Vígasztalót
áldván veled, mint egy valót.
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Csiha Kálmán: Szeressétek a templomot

Tudom, sok a gond és a baj,
és sokszor nagyon sok a bánat.
Mégis, mégis szeressétek,
szeressétek e drága házat:
szeressétek a templomot.

Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet.
De légy áldott, hogy meghagyott
mi Istenünk, örökre Téged,
és meghagyta a templomot.

Szeressétek a templomot,
hol Ige szól és szál az ének,
s azoknak, kik el nem jöttek
mondjátok el: kik hisznek, élnek,
s Istenben bíznak szüntelen.

Mondjátok el: ki hűtelen,
s ki hitetlenül gyenge, gyáva,
az Isten szent, nagy seregében
azokra nincs szükségünk máma,
csak arra, kiben hit lobog!

Igen, lehet, hogy nagy dolog
mindent egy lapra tenni fel,
de higgyétek: ha Isten szól,
hogy induljunk, hát menni kell
hősen, erősen, biztosan.

Lehet, hogy nem jönnek sokan,
de aki jön az itt ne féljen,
annak a szívén tűz lobogjon,
annak a lelke lángban égjen
és mondja el mindenkinek:

Van egy hely, ahol nincs hideg,
van egy hely, ahol láng lobog,
van egy hely, ahol béke van,
van egy hely, ahol szív dobog,
s szeretet árad szüntelen.

Ne jöjjön, aki hűtelen,
de jöjjön, akinek van hite,
jöjjön boldogan, biztosan,
jöjjön Istenhez el ide
az ősök drága templomába.

És tegyen hitet itten állva,
hogy vérrel, könnyel és imával
és mindenekkel harcra szállva
és szembe nézve a halállal
megőrzi ezt a templomot!

Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet,
de meghagyta a templomot.
A templomot ne hagyjátok,
a templomot szeressétek!
Szeressétek a templomot!
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„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
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A nap programja 

  9:00: Templom beharangozó  ( Nagy László építész  – Csillag Péter 
diakónus) .

10:00: Szentségimádás  

10:40: Kiscsoportos megosztás 

11:40: Plénum  
 

12:00: Szabadtéri szentmise  

13:00: Ebéd 

14:00: Betekintés a Szent Erzsébet templomba  

Szeretettel várjuk a testvérek érdeklődését, felajánlásait, építő
gondolatait !

Jelentkezni Zsolt atyánál a 06-20-910-4509 -es mobilszámon,
vagy a molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu e-mail címen lehet. 

Kövesse a templomépítés folyamatát az interneten is:

www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu

https://facebook.com  /szentlelektemplom 
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„ „ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak .
Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” ( Zsolt 127,1)
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