
Június 9-én, Pünkösdhétfőn, templomváró közösségi alkalmat tartottunk a plébánián, a programot Csillag Péter állandó 

diakónus vezette. A nap mottóját a 127. zsoltár kezdősorai adták: „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. 

Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Hiába keltek hajnalban és fáradoztok késő éjjelig: a kemény 

fáradság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jóllehet alszanak.” 

Ahogy az erre a napra készített kis füzetben olvashattuk, ez a nap - 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 nap elején lehetőségünk nyílt az új templom terveinek megismerésére, majd a jelenlévők kérdéseire Nagy László tervező, 

Pásztor Béla polgármester és Zsolt atya válaszoltak. Ezt követte a szentségimádás. Majd nagy körben beszélgettünk, ahol a 

nap szervezői gondolatébresztő gyanánt ismertettek egy elképzelést, nevezetesen, azt az ötletet, hogy 

egyházközségünkben alakuljanak templomépítő alkotóműhelyek. A műhelyek teret és fórumot teremthetnének az 

épülésre, építésre hívást érző testvérek talentumaiban és odaszánt idejében rejlő kincsek feltárására, a Szentlélek 

ajándékainak befogadására.  

Párhuzamban azzal, ahogy a templom építése megvalósul majd, mindannyian válhatunk templomépítővé, mindenki átélheti 

azt, hogy az ige megtestesül, ha ráismerünk azokra a szolgálatokra, melyek a mi személyre szabott feladataink. Ha merjük 

meghallani a hívást, merünk rá igent mondani, akkor a gondolatokból cselekedet lesz. Ha merjük kihordani ezeket a 

megfogant gondolatokat, merjük adni az időnket, ötleteinket, a közösség szolgálóivá válhatunk.  

Az egyes alkotóműhelyek konkrét személyekkel és megbízatásokkal történő megalakulása a következő hónapok feladata 

lesz, a program meghirdetése, a műhelyek megalakulása őszre várható. Műhelyek alakulhatnának a következő témákban: 

Ima és lelkiség, kommunikáció, adománygyűjtés, rendezvények, történet, stb. A műhelyek ötletével – melyet 

gondolatébresztőnek szánunk - azt szeretnénk segíteni, hogy mindenki megtalálhassa azt a szolgálatot, amelyre személyes 

hívást érez. 

A beszélgetést követően a program szabadtéri misével folytatódott, melyben Zsolt atya útjára indította templomépítő 

közösségünk Nagy Könyvét. Ezt a gyönyörű kivitelű könyvet, melynek borítójára az új templom rajza lett gravírozva, hétről 

hétre hazaviszi majd egy család, akik azon a héten különösen is imáikkal, felajánlásaikkal kísérik a templom építését, 

továbbírják a Nagy Könyvet, szívük szerint imával, rajzzal, gondolataikkal megörökítve, mit jelent számukra a templom 

építése. A Nagy Könyv átadására mindig a vasárnapi szentmisék végén kerül sor, hasonlóan ahhoz, ahogy azt a Biblia évében 

már megszokhattuk. Feliratkozni elérhetőség megadásával a Szent Pio Otthonban kihelyezett listán lehet. Az érintett 

családokat kérjük, hogy egyeztessék egymással, melyik szentmisében legyen a Nagy Könyv átadása. 

A szentmise után következett a közös ebéd elfogyasztása, köszönjük Bencsik Balázsnak, hogy a nagy meleg ellenére vállalta 

a főzés feladatát. A nap zárásaként az érdeklődők betekinthettek a felújítás alatt álló Szent Erzsébet templomba is. 

Köszönjük mindazok közreműködését, akik munkájukkal, ötleteikkel, hozzászólásaikkal segítettek e közösségi alkalom 

megvalósulásában! És bíztatunk mindenkit, hogy kövesse a templomépítés folyamatát az interneten is, a 

www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu, valamint a https://facebook.com/szentlelektemplom oldalakon. 


