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I. BEVEZETÉS 

Az Egyház Isten földi családja, Jézus Krisztus művét folytatja az 
emberek között. Jézus soha nem fog elhagyni bennünket, ezt 
megígérte, akárhányszor gyarló emberek is vagyunk (hívők és papok), 
mégis mindig az Ő családtagjai maradunk1. Hisszük, hogy Szentlelkével 
vezet bennünket a hétköznapok során. Lelkipásztori tervünk 5 éves 
munka eredménye, de nem végleges. A későbbiekben is 
átgondolására, és kiegészítésére lesz szükség mindig az aktuális 
helyzetnek megfelelően. Például tavaly volt a papság éve, idén a 
családok éve (lásd az 1. mellékletet), és ha újabb célokat, szándékokat 
tűzünk ki magunk elé, akkor azt közösen kell megbeszélnünk. A 
korábbi években is voltak röviden megfogalmazott lelkipásztori 
terveink, azonban szükséges, hogy ne csupán a tennivalókat soroljuk 
fel, hanem lássuk azokat a lelki irányvonalakat és szándékokat, 
ahogyan plébániánk közösségi életének fejlődését szeretnénk. 
Természetesen megjelöltünk konkrét feladatokat is, de éppen az a 
munkacsoportok feladata, hogy a Lelkipásztori Terv alapján a későbbi 
években is az aktuális teendőket megszervezze.  Hálás köszönet illeti a 
munkacsoportokban mindazokat, akik e jelen írás előkészítésében 
részt vettek; még most is úgy érezzük, hogy közös munkánk elején 
vagyunk csupán (ha hosszú távon gondolkodunk), és a közös 
munkának még sokat kell fejlődnie: várunk újabb elkötelezett 
keresztényeket az együtt gondolkodáshoz és közös cselekvésekhez, 
akár az Egyházközségi Tanács tagjai közül, akár másokat is. Szeretnénk, 
ha egyházközségünkben minél többen magukévá tennék lelkipásztori 
tervünk és irányvonalaink lelkületét, szeretnénk, ha még több ember 
bekapcsolódnak lelkipásztori tervünk továbbfejlesztésében és tettekre 
váltásában. Ebben oly szép példaképként áll előttünk a passaui 
egyházmegye lelkipásztori terve (ahonnan Szent István királyunk 

                                                           
1
 „A plébánia … elsősorban nem struktúra, terület vagy épület; hanem 

inkább Isten családja, testvériség, amelynek egy a lelke, családi testvéri 
és befogadó ház, a keresztény hívők közössége.” (II. János Pál: 
Christifideles Laici, 26) 
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korában az első hittérítők jöttek Magyarországra, és ahonnan Boldog 
Gizella királynő származik, és  sírja ma is ott van), annak címe: Istenhez 
és az emberekhez közel; ott több mint 7000 ember vett részt az 
egyházmegyei lelkipásztori terv kidolgozásában, az azt megelőző 
egyházi beszélgetésekben (lásd a felhasznált irodalmat a 2. 
mellékletben). Kérjük az Urat, hogy itt Vecsésen mindenkivel együtt 
építhessük Isten országát. 

 

Egységre törekedve 

Egyházközségünkön belül 

Célunk, hogy minél többen vegyék ki részüket a közösség feladataiból, 
és hisszük, hogy aki valamit tesz a közösségért, az annak sokszorosát 
kapja vissza az Úrtól. Az Irgalmas Jézus Plébánia közösségei nagyon sok 
értéket hordoznak. Sok emberre lehet számítani a különféle 
összefogásokhoz, programokhoz, amelyeket együtt tudjuk 
megbeszélni és megvalósítani. Sok embernek van lelki igénye 
közösségbe való tartozáshoz. Sok ember csatlakozott imádságos 
összefogásokhoz. Természetesen nálunk is vannak olyanok, akikkel 
nehéz egy nagyobb keresztény egységet megvalósítani, mert nem 
érzik még ennek fontosságát, amiért Jézus oly megrendült lélekkel 
imádkozott a főpapi imájában.  Hiányolunk sokakat közösségi 
programjainkról (pl. lelkinap, családi nap, zarándoklat) vagy egyéb 
összefogásokhoz (pl. munkacsoportokba még jelentkezőket, 
imaösszefogásokhoz stb).  Arra a vágyra van szükségünk, ami Jézusban 
volt, amikor hívei egységéért imádkozott, ez a vágy fűtsön minket is, és 
imádkozzunk egymásért! 

Természetesen vannak előre meghatározott feladatok, mint a plébánia 
vezetése: a püspöktől megbízott vezető (plébános) a püspök által 
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jóváhagyott Egyházközségi Tanács2 tagjaival közösen irányítja a 
közösséget. (A Testület imádságát megtalálhatjuk a 10. mellékletben.) 
A tanácsadó testületben a legfontosabb a lelkipásztori és a gazdasági 
tanács. A lelkipásztori tanács figyelemmel kíséri a munkacsoportok 
feladatait (amelyek havonta, kéthavonta találkoznak. A 
munkacsoportokba szeretettel várjuk nemcsak az Egyházközségi 
Tanács tagjait, hanem minden érdeklődő hívőt. A munkacsoportok 
pedig összefoglalva számolnak be a Tanács gyűlésein, mely évente 
néhányszor van. Sokan vannak, akik egyéni feladatokra kaptak 
megbízást (világi elnök, lelkipásztori munkatárs, hitoktatók, 
sekrestyések, kántor, gondnokok stb.), akiknek őszinte köszönet jár 
munkájukért, csakúgy mint bárkinek, aki bármiben is segít. A 
lehetőségeket a munkacsoportok fejezeteinél találjuk meg 
részletesebben. A munkacsoportoknak célja a feladatok koordinálása 
mellett még is, hogy szellemi műhelyekké is váljanak találkozásaink, 
ahol egyházunk hivatalos írásaival is ismerkedhetünk: zsinati 
dokumentumokkal, pápai, püspökkari, egyházmegyei levelekkel.  
A munkacsoportok tagjai közé hívjuk az egyházközség többi hívőjét is, 
és a következő Egyházközségi Tanács tagjait is plébánosunk a 
munkacsoportok tagjai közül kívánja kiválasztani, akik megfelelnek a 
megyéspüspök által jóváhagyott szabályzatnak. 

Programjainkról és találkozásaink időpontjairól nyomtatott 
hírleveinkben és internetünkön is tájékozódhatunk (e-hírlevél, heti 
hirdetések és havi naptár). 

Összefogás a városban 

Ha az egységről esik szó, akkor meg kell említenünk azt, hogy 
feladatunk törekedni egy plébánián túl mutató egységre is. Szükség 
lenne sokkal nagyobb összefogásra a városban a két katolikus plébánia 
között: közös missziós, karitatív, kateketikai programok, szentségekre 

                                                           
2
 Az Egyházközségi Tanács új szabályzatát, mely 2011-ben lépett 

érvénybe, megtalálhatjuk internetünkön.  

http://www.vecses-andrassy.vaciegyhazmegye.hu/egyhazkozsegunkrol.html
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/olvasnivalok/egyhazunk/szabalyzat/index.html
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felkészítések (akár rétegpasztoráció a városban), közös ünneplések, 
zarándoklat stb.; örömmel fogadnánk, ha ezek megtörténhetnének. 

Örvendetes megemlíteni, hogy az ökumenikus összefogás szépen 
halad előre, és ebben várjuk a hívek további támogatását (pl. minél 
többen együtt legyünk a januári ökumenikus imahéten egymás 
templomaiban). A katolikus, református és evangélikus lelkészek 
között egy szép együttműködés van: pl. rendszeres találkozásokkal, 
közös kommunikációval a város vezetése felé, közös missziós program 
megvalósításával (Alpha-kurzus).  

Ha egyre nagyobb lesz a keresztények szeretetteljes egysége és 
összefogása a városban, akkor egyre jobban fognak az egyes 
egyházközségek is fejlődni és sokkal nagyobb hatékonysággal tudunk 
fordulni a hitetlenek, vagy eltávolodottak felé. 

Egyházmegyénkkel együtt 

Egységre törekszünk egyház-
megyénkkel, ezért tartjuk fontosnak 
az egyházmegyei programokon való 
részvételt. Ez magában foglalja a 
következőket: zarándoklat, 
egyházmegyei lelki napok, 
egyházmegyei találkozók.   
Célként tűzzük magunk elé, hogy a 
hívek jobban megismerjék 
egyházmegyéjüket, ahová tartoznak, 
törekvéseinket, irányvonalainkat (pl. szociális, karitatív, pszichológiai 
munkánkat; ifjúsági, cigány-, kórházlelkészi stb. szakpasztorációinkat). 
Kívánatos, hogy minél többen elvégezzék az egyházközségi 
tisztségviselői képzést, melyet az egyházmegye irányít. De ezen felül 
sok felnőtt-képzési lehetőség van, amelyet kínál a váci Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola. 
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Püspök atyánk bátorítja az egyházközségeket az egyházmegyén belül, 
hogy találjanak egymásra, ápoljanak testvér-egyházközségi 
kapcsolatokat. Ez is célként áll előttünk.  

Jövőbe mutató irány 

„Az Egyház …. arra az egyre törekszik, hogy Isten országa eljöjjön és 
megvalósuljon az egész emberi nem üdvössége.” (II. Vatikáni Zsinat, 
Gaudium et Spes, 45.) Tehát legfőbb célunk, hogy az embereket Isten 
felé, és örök üdvösségük felé segítsük. A néhány évtizedekkel ezelőtti 
állapotokhoz képest is egy teljesen megváltozott világban élünk, ezért 
a régi kincseinket is felhasználva egy teljesen új stílusú egyházi életre 
van már szükség, alkalmazkodva az emberek lehetőségeihez3.  

Célunkért 4 úton, 4 irányvonal megvalósításával kívánunk 
munkálkodni.  Egy hasonlattal élve, a négylábú szék példája adja meg a 
fő irányvonalakat. Mi ez a 4 láb? – imádság, közösség, szeretet-
szolgálat, misszió. Ezt szokták hívni az egyház négy alapfeladatának is, 
dr. Tomka Ferenc így ír:  „Az egyháznak, - a plébániának és az egyes 
kereszténynek - vannak létükből fakadó tulajdonságai. Összefoglalóan 
ezeket négy görög szóval szokták jelölni: koinonia (közösség-építés), 
martyria (hirdetés-tanúságtétel-evangelizáció), liturgia (hitünk 

                                                           
3Szépen megfogalmazza ezt a bambergi egyházmegye lelkipásztori 
terv:  
Az …  egyház helyzete állandóan változik a 60-as évektől és a 80 
évektől kezdve pedig egyre gyorsuló ütemben…Készségessé kell 
válnunk a mobilitásra sok területen, mivel a társadalom önmagát egy 
változó társadalomként éli meg.  
A passaui egyházmegye lelkipásztori terve pedig így írja ezt le:  
Minden plébániai közösségnek meg kell újulnia, fejlődnie kell, vagy 
meghal.  
Szükség van arra, hogy a közösségek intenzíven elgondolkodjanak és 
aktívvá váljanak egy jövőt építő irányban. 
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titkainak ünneplése), diakónia (szolgálat-karitász).  
E „tulajdonságok” annyira a keresztény- és egyházi lét lényegéhez 
tartoznak, hogy ha ezek a nem működnek, akkor a keresztény, illetve a 
helyi egyházi közösség is – a Jelenések könyvének kifejezésével - félig 
vagy egészen holt (vö. Jel 3,2; AA 2)”. (Tomka:  Misszió az egyház 
életében) 

A földi Isten országa hasonlít tehát a négy lábú székhez: mire is 
támaszkodik?: 
- az első láb az imádságé, amely átjárja a keresztények magánéletét, és 
ezen felül egybegyűlnek a közös imádságokra – ennek koordinálása a 
liturgikus munkacsoport feladata 

- a második láb: a közösségi összetartozás. Közösségi és családegyházra 
van szükség. Ahol egymásra figyelünk! – a különböző összefogások 
koordinálása a közösségi munkacsoport feladata 

- harmadik láb az evangelizáció lába. Hitünk továbbadásáról van szó. 
Ide tartozik az, amit gyermekeinknek, fiataljainknak és a felnőtteknek 
szeretnénk továbbadni. Az evangelizációs munkacsoport ténylegesen 
két munkacsoportban működik nálunk: a kateketikai és a missziós 
munkacsoport, sőt harmadikként hozzájuk társul az ún. befogadó 
csoport, akiknek segítségével a felnőtt katekumenátus lehetővé válik. 

- negyedik láb: a karitatív szeretet lába. Ma már nemcsak nagylelkű 
támogatókra van szükség, akik segítik egyházunkat és a szegényeket, 
hanem szervezettségre is, mert csak akkor lesz egyházunk hatékony 
ebben is. Minden egyházközség feladata tehát a helyi karitász-
(munka)csoport megerősítése.  

Ha ez négy láb erősen áll, ezeken dolgozunk, akkor Isten országán 
dolgozunk, Jézus vágyán, akkor valóban Jézus uralma valósul meg 
városunkban, ill. annak egyházközségében! Sőt, folytassuk az előbbi 
hasonlatot: akkor ez a szék már nem egy egyszerű szék lesz, hanem 
Jézus trónszéke. Ha ilyenné válik közösségünk, akkor köztünk is egyre 
jobban érezhetővé válik jelenléte. 
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 II. CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSA MUNKACSOPORTJAINK 
ÁLTAL 

1. Liturgikus munkacsoport 

Jézus azt kérte követőitől:  „imádkozzatok szüntelen.” (Lk 21,36). Az 
ima együttlét Istennel: szavakkal vagy anélkül, közösségben vagy 
egyedül. Tartalmát tekintve pedig lehet dicsőítés, hálaadás, kérés, 
bocsánatkérés. A Jézus köré gyülekező embereknek, tehát 
egyházközségünknek is ez az első célunk. Liturgikus 
munkacsoportunknak ezért igen magasztos célja van: segíteni az 
embereket, az egész egyházközséget ahhoz, hogy a sokféle közös 
imádságok segítségével is mindannyian fejlődni tudjunk az Istennel 
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való kapcsolatunkban. Imádkozó közösséggé váljunk, ez fontosabb, 
mint akármelyik tevékenységünk; enélkül bármelyik munkacsoport 
erőfeszítése vagy programunk csupán egy luftballonná válik, amely 
lehet néha látványos, de nem sokat segít.  

Minden erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy imádságos alkalmaink 
egyre szebbek lehessenek. Minél több embernek tudjuk azokat 
felkínálni, minél több embert tudjunk bevonni a közös imádságokba. 
Segíteni tudjunk az embereknek Istenhez közel kerülni, megismerni és 
megtanulni dicsőíteni Őt.  A Szentírás így fogalmazza ezt meg: „Az az 
örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, 
Jézus Krisztust” (Jn 17,3)4. 

Legfontosabb imádságunk a szentmise5. Forrás, és az Eucharisztiában 
közénk jövő Úr miatt semmilyen más imádsághoz nem hasonlítható. 
Őmellette lenni, Őbelőle táplálkozni erőt ad minden nap az 
életünkhöz. A vasárnapnak, a hét csúcspontjává kell válnia, amire 
készülünk, amire visszaemlékezünk. A csúcspont azt jelenti, hogy 
kiemelkedik más dolgok közül. Vagyis a szentmisén kívül szükség van 
sokféle imádságos formára minden keresztény életében ahhoz, hogy a 
szentmise valóban megfelelő helyet kapjon az életünkben6. Minden 

                                                           
4 Eredeti módon fogalmaz a passaui egyházmegye lelkipásztori terve: 
„Nagyobb teret kell adnunk Istennek, hogy az emberek „első kézből 
tapasztalják meg Istent”. Liturgiáink és szentségeink gyógyítóak, 
Istennel elteltek és élménydúsak legyenek.” 

5
 „A liturgia az a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul; 

ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Az apostoli 
munkának ugyanis az a rendeltetése, hogy mindazok, akik a hit és a 
keresztség által Isten gyermekei lettek, jöjjenek össze, az Egyház 
közösségében dicsérjék Istent, vegyenek részt az áldozatban, és vegyék 
az Úr vacsoráját.” (II. Vatikáni Zsinat, Sacrosanctum Concilium 10.) 
6  „Az Eucharisztia az egyházi élet középpontja.” (II. János Pál pápa: Az 
Egyház Eucharisztiája, 3. pont) 
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szentmise legyen ünnep, akár vasárnap, akár hétköznap tartsuk azt. 
Szentmiséink legyenek egyre szebbek, ehhez a feladathoz hívunk minél 
több hívőt, hogy segítsen ezt közösen megvalósítani. Nemcsak az 
eddigi feladatokra gondolhatunk, hanem akár új ötletekre is.  

Ha valamit rendszeresen megteszünk, akkor könnyen esünk abba a 
hibába, hogy gépiessé válunk. Ennek elkerülése érdekében havonta 
egy vasárnapi szentmise előtt kommentálást tartunk, hogy lélekben 
készüljünk az ünneplésre; továbbá célunk, hogy különféle feladatokkal 
minél több hívőt ösztönözzünk aktív részvételre a szentmiséken.  
Ennek koordinálása is a liturgikus munkacsoport feladata. A gépiesség 
elkerülését szolgálhatja az is, ha bizonyos értelemben változatosak a 
szentmiséink, különböző szándékokra imádkozunk, különböző 
imádságokat is mondunk. Ezért igen fontosnak érezzük az ún. 
tematikus szentmiséket, amikor egy-egy imaszándékért igyekszünk 
jobban imádkozni.  

Tematikus szentmiséink 

A hónap minden első vasárnapján az egész egyházközösségért 
imádkozunk. Ekkor lehetőleg külön könyörgünk az egyetemes 
könyörgésekben közösségeinkért, konkrét feladatainkért és 
szándékainkra  (ezeket a könyörgéseket felnőttek között osztjuk szét, 
és nem feltétlenül a szentélyből kell imádkoznunk). Jobban kifejezzük 
tiszteletünket a Szentírás iránt. Az áldozás utáni szent csend előtt 
pedig külön imádságot mondunk közösségünkért (pl. püspök atya 
imádságát az egyházközségekért). Ekkor énekel a férfikórus, füstölőt 
használunk, a főbejáratból vonulunk be, és a pap a szentmise után a 
templom hátuljánál egyenként köszön el a hívektől. 

A hónap második vasárnapjain családjainkért imádkozunk és 
énekelünk (családhimnusz). Tesszük ezt nemcsak az egyetemes 
könyörgésekben, hanem többféle imádságot mondunk az áldozás 
utáni szent csend előtt is. A homíliában – mint a többi tematikus 
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szentmisénél is – külön figyelmet fordítunk a szentmise szándékára, pl. 
ilyenkor családreferens püspökünk havi üzenetét is elővehetjük. Az 
adományokat minden alkalommal egy-egy család hozza az oltárhoz7 
(ők is olvasnak fel lehetőleg és imádkoznak az áldozás után), a miséző 
pap pedig egy jelképes ajándékot ajándékoz a családnak. A családok 
évében a korábban hétköznap megtartott születésnapi szentmisék 
lényegét is ekkor valósítjuk már meg. Ezzel azt szeretnénk érzékeltetni, 
hogy egyházközségünk egy nagy család. Ezért személyesen meghívjuk 
azokat a testvéreket, akik abban a hónapban születtek, hogy őket 
köszöntsük, hogy értük imádkozzunk. Az áldozás után ki is hívjuk őket 
az oltár elé, hogy külön áldás(ok)ban részesülhessenek és egy jelképes 
ajándékot adunk át nekik. A szentmise után pedig még egy kis időt 
együtt töltünk lehetőleg a közösségi házunkban, hogy ott folytassuk a 
köszöntést egy-két gondolattal, énekkel és szeretet-vendégséggel. 

Az utolsó vasárnapokat felajánljuk gyermekeinkért és fiataljainkért. 
Ilyenkor jobban próbálunk hozzájuk szólni, mind a prédikációban, mind 
a gitáros énekek által. Ekkor hozzák vissza hónapról-hónapra a 
gyerekek a misenaplójukat, kapnak jutalmat. Gyakran kis jelenetben 
hozzuk hozzájuk közelebb a tanítást, vagy éppen az elsőáldozók 
szertartásait tartjuk meg. Természetesen külön imádságok is vannak. 

Hétfő reggelente csendes szentmisék alkalmával, és az egyház 
hivatalos imájával, a zsolozsmával szép alkalmunk nyílik a liturgiában 
való elmélyülésre. 

A hétköznapi szentmisék közül legalkalmasabbak a szerdák, hogy 
közösségi szándékokra imádkozzunk.  

                                                           
7 2011-ben a családok évében nemcsak a családmisére vannak 
családok beosztva az adományok felhozatalához, hanem minden 
szentmisére. 
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A hónap első szerdáján karitász-csoportunk szándékaira imádkozunk, a 
szentmise végén a karitász-gyertyákkal és - könyörgésekkel. (A 
szentmise után tart gyűlést a karitász-közösség és munkacsoport.) 

A második szerdán missziós célokért imádkozunk (és a szentmise után 
tart megbeszélést a missziós munkacsoport). Ez az a szándék, melyet 
sajnos a legkevesebb keresztény tart fontosnak, de akiknek a szívén 
van, azok a tapasztalat szerint az egyházközség aktív tagjainak 
számítanak. Ezért ezt a szentmisét különleges bensőségességgel 
tartjuk, két szín alatt is áldozunk. 

A harmadik szerdán tartjuk évente többször az isteni irgalmasság 
tiszteletére felajánlott Fausztinum-szentmisét, amelyben az 
irgalmasság szándékának megfelelő imádságokat és kéréseket 
választunk. (Ezt követi a Fausztinum tagjainak, önkénteseinek 
találkozásai, ahol egymást erősítjük ebben a küldetésünkben.) 

Célunk, hogy minél többen tudjanak bekapcsolódni az egész egyházért 
végzett imádságokba, vagy a közösségek imaszándékaiba. Ezért 
havonta tesszük közzé interneten és faliújságunkon is (kiemelve 
néhány szándékot hírlevelünkben is) a következő szándékokat: 
világegyház általános imaszándékát, missziós-, egyházmegyei-, 
karitász-, karizmatikus-, rózsafüzér társulatunk és egyéb szándékokat. 

Reméljük, hogy egyre többen együtt lélegeznek egyházunkkal és 
legfontosabb imádságunk életük csúcspontjává válik. Szeretnénk 
megértetni az emberekkel, hogy szentmiséink céljai sorrendben a 
következőek: Istent, az Atyát dicsőíteni; Jézustól tanulni, belőle 
táplálkozni; együtt forduljunk Istenhez és egymást erősítsük; saját 
megnyugvásunkat keressük. Sajnos sokan vannak még, akik nem értik 
a szentmisék lényegét és a visszaélések, a szentmisék gépies 
imádkozása ellen egyházunk több szabályt is előírt. Például az 
egyetemes jog a papok számára csak napi egy szentmisét engedélyez, 
vasárnap kettőt (és csak valóban megalapozott esetben lehet még egy 
szentmisét mondani). Az egyetemes jog eme előírását még a 
megyéspüspök sem írhatja felül, tehát pl. nem engedélyezhet napi 2-3 
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szentmisét egy papnak. Ezzel tehát a szentmisék bensőségességét, 
szépségét akarja egyházunk védeni, és nem utolsó sorban védi a 
lelkipásztort is a lelki kiégéstől. Tehát nem megoldás az, hogy a 
paphiány miatt egyre többet misézzenek a megmaradt papok, hanem 
használjuk fel egyházunk gazdag liturgikus kincsesházát is. Erről még 
később szólunk.  
Szentmiséink méltóságát védi az a püspöki határozat is, hogy ma már 
nem indokolt minden temetésnél külön szentmisét tartani, csak igen 
kivételes alkalommal van rá lehetőség. Ezt bővebben is ki kell 
fejtenünk, mivel sokan távol vannak ennek igazságától. 

Temetési szentmisékről és gyászliturgiákról 

Lelkipásztori tervünk közösségi munkacsoportjának részénél szó van 
arról is, hogy nem a szentmise hozza létre a közösséget, hanem a 
közösség életének csúcspontja kell hogy legyen a szentmise. Tehát 
nem az a célja, hogy időnként misére összegyűjtsük a vallásukat nem 
gyakorló embereket, hanem hogy a vallásukat gyakorló emberek 
együtt imádkozzanak. Tehát az egyháztól eltávolodott embereket 
elsősorban missziós programokra, felnőtt katekézisre kell hívni. Ezt 
támasztja alá az is, hogy kezdetben nem is lehettek jelen szentmisén 
azok, akik még nem voltak tagjai az egyházi közösségnek 
(katekumenek, vö: „az ajtókat, az ajtókat figyelmezzük” – imádkozzák 
még most is a régi hagyományra emlékezve a keleti keresztények). 
Sajnos mi azt tapasztaljuk itt Vecsésen, hogy az esetek túlnyomó 
többségében mikor temetésre összejövünk, a gyászoló családban már 
alig vagy nem is találunk olyanokat, akik gyakorolnák hitüket. Ha csak 
ők vannak jelen egy szentmisén, az azt jelenti, hogy nem tudják mikor 
mit „kell” mondani, mikor kell leülni, felállni, nem áldoznak, nem 
jönnek előtte szentgyónásra, és ez így együtt nem méltó már a 
szentmise ünneplésére.  

Ezért elsődleges célunk, hogy vissza adjuk a szentmise súlyát: ha 
gyakorló hívek megfelelő számban vannak jelen (kívánatos, hogy a 
családon belül), akkor legyen temetés előtt vagy után szentmise, ha a 
gyászoló család nem gyakorló vallású, akkor várják meg, amíg a 
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közösség összegyűlik egy következő alkalommal szentmisére és akkor 
tudunk az elhunytért külön is imádkozni. A püspök úr határozott 
iránymutatása ugyanezt mondja, csak nem lelki okokkal magyarázza, 
hanem a paphiánnyal, talán a könnyebb érthetőség kedvéért. Ezen 
felül megfontolandó az, hogy ilyenkor a gyászoló családnak 
felajánlhatunk egy külön nekik szóló igeliturgiát, akár a temetés 
napján, akár előző este (gondolva a régi virrasztás szokására). Tehát 
nem az elhunyt vallásosságát kell nézni az időpont meghatározása 
tekintetében, hanem a szentmisére eljövőkét, hiszen az elhunytnak 
mindegy, hogy mikor ajánlunk fel érte szentmisét.  
 
A templomi úrnás búcsúztatókat (amikor haza viszik utána az úrnát a 
hozzátartozók) nem utasítjuk el, de nem ajánljuk. Pszichológiailag sem 
jó, mert nem tudja a gyászoló elengedni a halottat, és a hit 
szempontjából is kérdéses, hogy mennyire kerül elő az elhunyt boldog 
feltámadásának tudata a hozzátartozókban. 

A temetéseknél szebb lenne, ha nem koszorút vinnének a menet 
elején, hanem a keresztet.  
Ajánljuk a rózsafüzér imádságot vagy az irgalmasság rózsafüzérét az 
elhunyt mellett (sőt szorgalmazzuk, hogy a hívek tudjanak erről: a 
haldokló mellett is jó lenne imádkozni!). 

A temetésnél szorgalmazzuk, hogy vagy imádság, vagy csend legyen 
már az utolsó fél órában a szertartás megkezdése előtt a halott 
mellett, és ne zene. 

A temetési búcsúztatóknál kerüljük a túl érzelmes énekeket és ezért a 
név szerinti búcsúzásokat is. Inkább a feltámadásba vetett mély hit kell 
hogy kifejeződjék. 
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Egyéb liturgiák 

Egyházunk az imádságok gazdag kínálatát nyújtja nekünk. Az előző 
gondolatokhoz még hozzáfűznénk, hogy leginkább akkor érthető 
valakinek a szentmise utáni vágya, ha ismeri és gyakorolja a többi 
katolikus liturgiát is, és így a szentmise valóban ki tud emelkedni a hívő 
ember hétköznapi életében és a többi imaformák közül. Más esetben 
sokszor csupán a megszokás vezérli azokat, akik csupán egyféle 
imádságot ismernek. 

A liturgiák gazdagságából elsőként említjük az igeliturigákat. Ez sokak 
számára nagyon hasonlít a szentmisékhez, és sajnos sok felé 
elfelejtették ezeknek fontosságát (sokszor a papok is hibásak voltak 
ebben, mivel csak a szentmisét erőltették akárhányszor is). Az 
igeliturgiákat össze lehet kötni szentáldozással vagy lehet anélkül 
tartani. Például a bűnbánati igeliturgiák keretében nagy hangsúlyt 
fektetünk a bűnbánat megerősítésére, ezért ez kívánatos különösen a 
nagyobb bűnbánati időszakokban (ádventben, nagyböjtben): akár egy 
hétköznap erre hívhatjuk a híveket szentgyónással egybekötve. A 
Biblia igéjét meghallgatjuk és hozzá kapcsolódhat tanítás is (az 
igeliturgiát végző saját gondolatait akkor mondja el, ha legalább 
felszentelt diakónus). És mint a szentmisékben, következhet a 
szentáldozás is. Mivel az igeliturgiák lelki hatása igen gyümölcsöző, 
ezért az egyház érvényesnek tartja a vasárnap megszentelésére abban 
az esetben, ha valaki vasárnap nem tud szentmisén részt venni, de 
igeliturgián igen. Kívánatosnak tartjuk, hogy időnként, minimum 
havonta lehetőségük legyen a híveknek igeliturgián is részt venni. 
Ehhez egyházközségünkben meg vannak a feltételek, hiszen két 
akolitusunk is van, akiket a püspök atya rendelt erre a szolgálatra is. Az 
egyházmegye is nagyon fontosnak tartja ezt a szolgálatot, ezért már 
igen sok férfi elvégezte egyházmegyénkben azt a 2 éves tanfolyamot, 
amelyet püspökségünk kínál. 

A következő igen sok áldást tartalmazó liturgia a szentségimádás. 
Különösen az a módja, amikor csak csendben az Eucharisztia előtt 
imádkozunk, vagyunk akár imádságos szavak nélkül is. Mintegy 
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elmerülünk Krisztusban8. Hálát adunk azokért az emberekért, akik 
szentségimádási szolgálatot vállaltak, és beosztást arra, hogy havonta 
legalább egy fél órát előre meghatározott időben ott vannak a 
templomban, így hetente 5-6 órán át csendes szentségimádás 
lehetőségét tudjuk biztosítani bárki számára. Blaise Pascal mondta a 
XVII. században, hogy „a mai embernek az a legnagyobb baja, hogy 
nem tud nyugodtan leülni és gondolkodni a szobájában”. Ha ez akkor 
érvényes volt, akkor a mai rohanó világban még inkább. Ezért 
nevezhetjük a szentségimádás szorgalmazását és elterjedését a XX. 
század végén, a XXI. század elején a katolikus egyház válaszának a mai 
kor emberének rohanó életstílusára. Szeretettel várunk mi is új 
„imádókat”, és további szentségimádási szolgálattevők jelentkezését 
pedig szintén nagyon örömmel fogadnánk.  

Keresnünk kell a mai időkben is az utakat, hogy hogyan tudnánk a 
szentségeinket még hatékonyabban ajánlani a hívőknek, vagy még 
szebbé tenni azok kiszolgáltatását:  
- a szentmisén és igeliturgián történik általában a szentáldozás, de jó 
lenne még több embert otthonukban is felkeresni, amelyhez a hívek 
segítségét kérjük, hogy találjuk meg azokat, akik már nem tudnak 
templomba járni 
- aggasztó jelenség, hogy egyre kevesebben élnek rendszeresen a 
bűnbánat szentségének (szentgyónás) gazdag kegyelmével. Fontos 
megemlíteni, hogy szinte minden szentmise előtt legalább fél órával 

                                                           
8 „Jó Nála lenni, a keblére hajolni, mint a szeretett tanítvány (vö. Jn 
13,25), érezni az ő szívének végtelen szeretetét. Ha a kereszténységnek 
a mi korunkban elsősorban ,,az imádság művészetében'' kell 
különböznie másoktól, ugye érezzük sürgető szükségét, hogy 
hosszasabban elidőzzünk lelki társalgásban, csöndes imádásban, 
szeretetünket kifejezve a Legszentebb Szentségben jelenlévő 
Krisztusnál? Drága testvéreim, hányszor, de hányszor tapasztaltam ezt, 
és mindig erőt, vigasztalást és segítséget találtam!” (II. János Pál pápa, 
Az Egyház az Eucharisztiából él) 
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van lehetőség szentgyónásra (de a szentmise előtt 10-15 perccel már 
mindannyian a szentmisére készülünk, és a szentmisék után is lehet 
még kérni szentgyónást)  
- a bűnbánat szentségéhez hasonlóan a házasság szentségét is még 
vonzóbbá kell tennünk  
- célunk, hogy a betegek kenetének közös kiszolgáltatásakor minél 
több embert eljuthasson templomunkba, illetve több beteg 
részesülhessen a szentségekben otthonaikban, és ne legyen olyan sok 
elhunyt, akik ebből kimaradtak  
 

A liturgiák között kiemelkedik még az irgalmas 
Jézus tiszteletének megerősödése 
egyházközségünkben. Ez kifejeződik abban, 
hogy 36 fő vállalta, hogy az Isteni Irgalmasság 
apostolai közé tartozzon; kifejeződik abban, 
hogy sokan szívesen jönnek hétről hétre az 
irgalmasság imaórájára. Talán nem is véletlen, 
hogy (sokak szerint) az ország legszebb 
irgalmas Jézus festményét kaphattuk meg. 
Gondos előkészítést és szervezést igényel az is, 
hogy a 2 éve tartó heti rádióközvetítésekhez 

minél több ember bekapcsolódjon imádságunkba.  

Liturgikus munkacsoportunknak természetesen figyelmet kell 
fordítania a többi liturgiákra és imádságokra, mint pl. betegek 
kenetének közös kiszolgáltatása, keresztút, litánia, rózsafüzér, 
kilencedek. Különösen fontos, hogy nagyobb ünnepeinket szépen 
megszervezzük (általános nagyobb ünnepek, helyi ünnepek: búcsú, 
irgalmasság vasárnapja, szentségimádási nap). Figyelemmel kísérjük 
imaközösségeinket (lásd a Közösségi összefogásoknál az 
imaközösségek részt a 3. mellékletben), az imaösszefogásokat (lásd az 
Egyházközségünk imacsokra c. 4. számú mellékletet). 

Vagy a közösségi munkacsoportnak, vagy akár liturgikus 
munkacsoportnak is feladata, hogy legyen évente legalább egy közös 
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zarándoklat megszervezve (Máriabesnyő, Vác-Hétkápolna, 
Mátraverebély-Szentkút, Máriaremete stb.)  

Szólnunk kell még a lelki napok fontosságáról is, mely ma már többet 
nyújt a híveknek, mint a régi három napos, három estés 
„lelkigyakorlatok”, triduumok. Meghívjuk a híveket arra, hogy egy nap 
(általában szombaton) szánjunk időt lelkünk elmélyítésére a 
közösségben. Sok lelki áldással tartjuk a különböző alkalmakat: 
egyházközségi, ifjúsági, bérmálkozói, elsőáldozói lelkinapok. 

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik hozzájárulnak a liturgiák ének és 
zenei díszítéséhez, pl.: a különböző énekkarok Jesu Rex Band (ifjúsági 
ének és zenekar), férfi kórus, gyermek-énekkar. Terveink között 
szerepel, hogy legalább havonta rövid elmélkedő komolyzenei áhitatok 
is segítsenek az Úr felé különböző hangszerek segítségével.  

Amikor valaki belép templomunkba, szeretnénk, ha észrevenné, hogy 
nemcsak az Úrral való találkozásnak a helye, hanem a hívők is 
egymásra találhatnak. A közösségi munkacsoport résznél van kifejtve, 
hogy közösségi és családegyház szeretnénk lenni. Hogyan sugallhatja 
ezt már maga a templom is? Erre több lehetőség is van, itt hadd álljon 
most néhány megvalósítandó terv:  
- a kereszteléssel válik mindenki Isten gyermekévé és katolikus 
családunk tagjává, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a 
keresztelés nagyságát hirdető keresztelőkút és húsvéti gyertya 
elhelyezésére és díszítésére   
- a keresztelőkút mellett elhelyezhetünk egy füzetet az itt 
megkereszteltek  fényképével és nevével  
- közösségünk elhunytjairól tabló készülhet, melyet a bejáratnál 
helyezhetünk el    
- a templomi közösséghez tartozó családok fényképeiből 
egyházközségi családfa készülhet 

A liturgikus munkacsoportnak tehát a fent felsoroltakra való 
odafigyelés, ha szükséges, azoknak a megszervezése a feladata; de 
ezenfelül bárkit szeretettel várunk találkozásainkra, ahol mi magunk is 
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szeretnénk még közelebb kerülni az istentiszteletek, a liturgiák 
céljának elmélyítésében, foglalkozva egyházunk tanításaival (zsinati 
okmányok, pápai tanítások), hiszen ezekre a szentmisék alkalmával, és 
sokszor a felnőtt hittanokon sem jut elég idő. 

Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, amiről a II. Vatikáni Zsinat 
Sacrosanctum Concilium dokumentuma így ír (a 2. pontjában): „A 
liturgia azokat, akik az Egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent 
templommá és a Szentlélekben Isten hajlékává építi, amíg el nem 
jutnak a krisztusi nagykorúságra, s csodálatos erőt ad nekik ahhoz, 
hogy Krisztust hirdessék; a kívülállók felé pedig az Egyházat a népek 
között fölállított jelként mutatja be, mely alatt Isten szétszóródott 
gyermekeinek egybe kell gyűlniük, mígnem végül egy nyáj lesz és egy 
pásztor.” 

Imádságunkat a 10. számú mellékletben találjuk meg, amellyel (vagy 
hasonló más imádsággal) kezdjük találkozásainkat. 

2. Közösségi munkacsoport 

Isten nincs egyedül: az Isten belső életének titkát felfedte előttünk, a 
Szentháromság misztériumát. Az Isten tehát nem magányos, ha szabad 
így mondani: közösségben él9. Saját képére teremtett bennünket, és 
ez azt is jelenti, hogy egy ember sem lehet önmagában boldog. 
Valójában attól vagyunk boldogok, hogy szeretetben emberi 
közösségben élünk (legyen az család vagy akár más közösség). 

                                                           
9 Idézet a Katolikus Egyház Kompendiumából (401.,):  „A közösség az 
ember természetének és hívatásának a boldogságra szóló személyes 
meghívással együtt lényeges összetevője társas dimenziója is. Ugyanis: 
minden embernek ugyanaz a végső célja, maga Isten;  hasonlóság van 
az isteni Személyek közössége és aközött a testvériség között, amelyet 
az embereknek egymás között kell megvalósítaniuk igazságban és 
szeretetben; a felebarát szeretete el nem választható Isten 
szeretetétől.”  
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Keresztény életünk is csak akkor teljes és akkor ad az egyénnek a 
legtöbb lelki erőt, ha közösségben élünk más keresztényekkel. A 
magányos keresztény valójában csak félig keresztény. A magányos 
keresztényeket szeretnénk segíteni annak felismerésére, hogy még 
nagyon sok kincset tartalmaz számukra a földi egyház is, ha a többi 
keresztény ember felé fordulnak. Ezért bátorítunk minden hívőt, hogy 
találja meg barátját, lelki társát templomi közösségünkön belül, 
tartozzanak minél többen egy-egy keresztény kisebb közösséghez. 

Jézus, a második isteni személy, a földre érkezve számunkra úgy 
fogalmazta meg ezt az igazságot, hogy már itt és most kezdjünk  Isten 
országában élni. Ez volt az első tanítása Jézusnak, és ebben az egy 
mondatban lehet összefoglalni az egész működését, melyet Márk 
evangéliumának  elején találunk: „Beteljesedett az idő, és eljött az 
Isten országa!” (Mk 1,15)10. Mondhatnánk, hogy nagyon sok fájdalom, 
bűn vesz körül minket, hogy nem jó a világ, de mégis igaz az, amit 
Jézus mondott: már elkezdődött az Isten országa. De csak ott, ahol 
keresztények szeretetben együtt élnek Jézus útmutatásai alapján; és 
csak akkor és csak addig valósul meg az Isten országa, amíg érvényre 
jut Isten tanítása köztünk – ez az Isten országa teljesedik majd ki a 
halálunk után. 

Célkitűzések és feladatok 

Mi, a közösségi munkacsoport tagjai felismertük ennek fontosságát, és 
azon szeretnénk munkálkodni,   
- hogy még jobban megvalósuljon köztünk Jézus vágya, az Isten 
országa  
- még jobban össze tudjunk fogni egymással, erősebben fogjuk meg 
egymás kezét, mert hisszük, hogy akkor fogjuk meg igazán Jézus kezét 
is  

                                                           
10 Ezt a mondatot sokszor tévesen fordították. Már eljött, elkezdődött 
Jézussal itt a földön az Isten országa (nem pedig eljön valamikor), ld. 
dr. Tarjányi Béla: Márk evangéliuma. 
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Ezért a következő feladatok miatt szükséges általában havonta-
kéthavonta a munkacsoport találkozása, hogy:  
- annak érdekében, hogy a különböző kisebb közösségeink élettel teli 
legyenek, koordinálni, segíteni szeretnénk, hogy megvalósuljon a 
közösségek közötti egység is    
- közösségeink bemutatkozása egyrészt jelenjen meg a médiák 
segítségével (honlap, újság, prospektus - prospektusunk képezi az 5. 
mellékletet, és megtalálható honlapunkon az egyházközség 
bemutatásánál); ezeken kívül pedig nagyon fontos, hogy élőszóval is 
tegyünk tanúságot róluk, pl.: lelki- vagy családi napokon 
- ahogy a kisebb közösségekhez tartozó hívőknek szükségesek a 
rendszeres találkozások, így a hívők tágabb körének szükségesek azok 
az alkalmak, ahol évente néhányszor együtt lehetünk; ezek 
megszervezése is feladatunk, mint például: lelki napok, családi nap, 
keresztény bál, kirándulások, kulturális események, zarándoklatok, 
káposztafeszt…  
- segítünk keresztény testvéreinknek megtalálni és megszeretni a 
közösségi életet: közösségi- és családegyház szeretnénk lenni! (legyen 
mindenkinek lelki társa; sőt: legyen minden családnak keresztény 
család-társa   -  az ezt hirdető plakátunk képezi az 6. mellékletet).. 
Bibliai kép Szent Pál tanításával: testrészei vagyunk egymásnak.  
- segítünk a plébánián működő kurzusok eredményes munkájában 
(alkalmi részvétellel például): Alpha-kurzus, Kis Katolikus Kurzus (pl. 
gyermek-keresztelést kérőknek), felnőtt katekumenek, elsőáldozók 
felkészítése, bérmálkozók felkészítése, jegyesoktatás  
- számon tartjuk híveinket (hol laknak a katolikusok, információkat 
eljuttatunk nekik: pl. emailes vagy kinyomtatott hírleveleket), 
köszöntjük egymást (pl. születésnapi szentmisékben áldás kérünk az 
Úrtól egymásra)  
 

Természetesen a különböző feladatokban átfedések vannak és 
együttműködések szükségesek a többi munkacsoporttal. 

http://www.vecses-andrassy.vaciegyhazmegye.hu/egyhazkozsegunkrol.html
http://www.vecses-andrassy.vaciegyhazmegye.hu/egyhazkozsegunkrol.html
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Feladataink vagy célkitűzéseink megvalósításához szeretettel várunk 
újabb segítőkész keresztény testvéreket is.   

Egyházközségünkben működő közösségek 

Az első feladatok közé tartozott annak felmérése, hogy milyen 
közösségek vannak plébániánkon. Ennek célja egyrészt a közösségi élet 
jobb koordinálása, másrészt pedig a felelősség megerősítése 
mindannyiunkban, hogy egymást támogassuk imával és 
cselekedetekkel.  

Családközösség 
A családok összefogásáról így fogalmazott dr. Beer Miklós 
megyéspüspökünk: „a családközösségek Isten ajándékai, és az élő 
egyházközségek nagy reménységei”. Kiemelkedő fontosságú tehát 
egyházközségünk jövője szempontjából is az ő összefogásuk. Ezt erősíti 
meg egyházunk hivatalos tanításai11 is, amelyekből külön kiemelnénk 
II. János Pál pápa következő gondolatát: „A család az Egyház útja. E 
számos út közül a család az első és legfontosabb: egy olyan általános, 
mégis különleges út, mely egyetlen és megismételhetetlen, mint 
ahogyan megismételhetetlen minden ember; olyan út, melytől az 
emberi lét nem képes elszakadni.”12 

                                                           
11 „A történelem jelen szakaszában, amikor a családra oly sok 
torzító és megsemmisítő erő támad, az Egyház, tudván, hogy a 
társadalom, valamint önmaga épsége és egészsége szorosan 
összefügg a család állapotával, sürgetőbb és égetőbb feladatnak 
tekinti, hogy mindenkinek hirdesse Isten tervét a házasságról és 
a családról; védelmezze e terv eredeti gazdagságát és emberi, 
illetve keresztény fejlődését, s így hozzájáruljon a társadalom és 
Isten Népe megújulásához.”  II. János Pál pápa: Familiaris 
Consortio (Szent István Társulat, 2002, 13.o.) 

12 II. János Pál pápa: Levél a családokhoz, 1994 (2.pont)  



24 

 

Családcsoportunk megalakulása óta (2007.) folyamatos nyitottságra 
törekszik, amellett, hogy alakuló közösségként az útkeresés 
elengedhetetlen számunkra.  Mára 18 család próbál a havi találkozások 
segítségével is egyre Krisztusibb közösséggé formálódni.   A kezdeti 
próbálkozások egyértelmű célt vetítettek eléjük, amelynek 
megvalósítása a következő évek feladata lesz. Sok imádság, 
információ, és javaslat után lassan kristályosodik ki előttük, hogy 
valamely országos szintű lelkiségi mozgalomhoz kell kapcsolódniuk. 
Hogy melyikhez? Ez az, aminél Jézus akaratát világosabban kell látni. 
Sokat jelent az az egyházmegyénkben szerveződő nagyobb összefogás 
is, amelyet a családreferens ill. a családfelelősök igyekeznek 
megvalósítani, akikkel szorosabb kapcsolatot is ápolnak.  

KÉK-közösség 
A Keresztény Élet Közössége (KÉK) szentignáci lelkiségű világi közösség, 
amely a világ mintegy 70 országában létezik. Eredete 1540-re 
vezethető vissza, amikor Loyolai Szent Ignác és társai 
kezdeményezésére a világ különböző tájain laikus közösségek jöttek 
létre. Ennek folytatása volt a Mária Kongregáció, amely 1967-ben 
megújult és a Keresztény Élet Közössége nevet vette fel.  

A közösség tagjai havonta találkoznak, megosztják egymással 
tapasztalataikat, együtt imádkoznak, évente kétszer több hetes 
lelkigyakorlatot tartanak (ún. hétköznapok lelkigyakorlatát), amelyre 
másokat is szeretettel várnak. A vecsési csoport 2002-ben alakult, de 
már 1996 óta voltak itt KÉK-lelkigyakorlatok. 

Karizmatikus közösségünk  
A csoport tagjai egy élő kapcsolatot szeretnének Isten Lelkével, és 
hirdetik, hogy Ő ma is úgy működik, mint kétezer évvel ezelőtt. Azt 
tapasztaljuk meg, hogy  a Szentlélek személyes életünket, nap mint 
nap átjárhatja, ha engedjük neki és ha rábízzuk magunkat. Kéthetente 
találkoznak, és hálás szívvel dicsőítik az Urat, havonta pedig 
közbenjáró imádságokkal segítenek másokon, hogy minél több ember 
rá tudja bízni Istenre az életét, szeretteit, betegségeket vagy 
szenvedéseket.  
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Más közösségekről még később olvashatunk jelen írásunkban (pl. 
karitász, ifjúsági közösség), ill. a közösségi összefogások adatait a 3. 
mellékletben találhatjuk meg. 

 

Szomorú tapasztalatok 

A helyzetfelméréshez tartozik az is, hogy észrevesszük azt, hogy hol 
kell javítani: 

Nem a híveket kiszolgáló egyházat szeretnénk:   például valaki 
telefonált, hogy legyen este is mise, csak azért, mivel ők délelőtt sokáig 
akarnak aludni! Ez a tipikus csupán templomba járó ember, aki nem 
érti, hogy a vasárnapi szentmise egyik fontos célja, hogy egymással is 
találkozunk, együtt imádkozunk!   

Azt látjuk, hogy sok templom kiürül. Miért? Mert sokan nem értették 
meg, hogy nem népegyházra, hanem család- és közösségi egyházra van 
szükség! Sokan nem gondolják végig, hogy nem a szentmise szüli a 
közösséget, hanem a közösséget emeli fel a szentmise. Nem a 
szentmise hozza létre a közösséget, hanem a közösség életének 
csúcspontja kell hogy legyen a szentmise13.  

Az az egyik célunk, hogy megérezzék a hívők: nem elég templomba 
járni, mert az olyan egyházközségek, ahol csak szentmisére járnak, de 
azon kívül nem nincsenek egymással rendszeresen találkozó kisebb 
keresztény közösségek ill. összejövetelek, azok hanyatlanak, sőt akár 
„haldokolnak” is. Számtalan példa van rá, hogy az a család, ahol csak 
templomba járnak a szülők, és ezt kérik gyermekeiktől, de nem 
tartoznak közösségbe, nem élnek keresztény közösségi életet, ott a 
gyermekek és unokák már szentmisére sem fognak járni; ezzel 
ellentétben egy közösségi életet élő családnál nem nagyon kell ilyentől 
tartani. 

                                                           
13

 Lásd a liturgikus munkacsoport résznél az 5. és 6. lábjegyzetet. 
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Sokan nem törődnek már templomukkal, az egyház alapvető 
feladataival sem. Pl. nemrég ezt mondta valaki: nem az én feladatom a 
templom rendberakása! Az ilyen ember még azt sem érezte meg, hogy 
mit jelent a templom szeretete és szolgálata. Erre is rá kell vezetni az 
embereket. 

Imádságunkat a 10. számú mellékletben találjuk meg, amellyel (vagy 
hasonló más imádsággal) kezdjük találkozásainkat. 

3. Karitatív munkacsoport 

Egyházközségünkben 1996-97 óta működik a 
karitász csoport, mely kézzelfoghatóvá kívánja 
tenni Jézus szeretetét az emberek iránt (a 
karitász szó szolgáló szeretetet jelent). „Deus 
caritas est”, „Isten a szeretet” – olvassuk a 
szentírásban (1Jn 4,16), ez XVI. Benedek pápa 
tartalmas enciklikájának is a címe. Nemcsak 
beszélni kell a szeretetről, hanem cselekedni kell 
azt. Fel kell karolni a rászorultakat akár hívők, 
akár nem. Példaképünk és védőszentünk, 

akárcsak a világ valamennyi karitász-csoportjának,  Árpádházi Szent 
Erzsébet, aki egész életében szeretettel karolta fel a betegeket és 
szegényeket, és természetesen a családi és hitvesi szeretetben is 
példát ad nekünk.  

Természetesen szükséges, hogy mindenki egyénileg is gyakorolja 
környezetében a testvéri szeretetet, ahogyan csak tudja, de 
hatásosabb segítséget akkor tudunk nyújtani, ha összefognak azok az 
emberek, akik segítőkészek. Így a karitász-csoport a plébániai közösség 
„keze”, az egyházközség nevében fordul az emberek felé. Leginkább a 
hívek adományait felhasználva, őket képviselve segít a rászorulókon.  
Leginkább akkor tudjuk ezt megtenni, ha a csoport tagjai közösséggé 
fejlődnek, és egymással rendszeresen találkozva megerősödünk ebben 
a küldetéstudatban. A karitász szentmiséken a havi szándékainkra 
imádkozunk, és utána tartjuk gyűléseinket. Bekapcsolódunk az 
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egyházmegye karitatív összefogásába is. Az egyházmegyei karitászokat 
az országos karitász fogja össze, az országos karitászokat pedig a 
nemzetközi karitász – és így tulajdonképpen a karitász a katolikus 
egyház hivatalos segélyszervezete. Bátorítjuk is a híveket arra, hogy 
inkább a helyi, egyházmegyei és országos karitászt részesítsék 
előnyben támogatásaikkal más szervezetekkel szemben, hiszen ez a 
sajátunk, és ez által tudunk másoknak is segíteni. Meg kell említeni, 
hogy van egy karitász-közeli alapítványunk is: „Segítő Szeretet 
Alapítvány”, mely egy különleges lehetőség a segítségnyújtásra (pl. 
adók felajánlott 1 százalékait felhasználva, adószáma: 19180595-1-13). 
A jövőben szeretnénk egy ökumenikus összefogással jobban ismertté 
tenni az alapítványt.  

Lisieux-i Szent Teréz írja az önéletrajzában, hogy a ,,testvéri szeretet'' 
itt a földön minden, s hogy Istent csak abban a mértékben 
szerethetjük, amilyen mértékben a felebaráti szeretetet gyakoroljuk. A 
felebaráti szeretet nem csupán a rászorultak támogatását jelenti, sőt 
vannak olyan karitász csoportok, ahol nem is ez a fő területük. A 
karitásznak is nem csupán ez a feladata, hiszen nagyobb a hivatása: 
Isten szeretetét kell megtapasztalhatóvá tenni. És ez nagyon sok 
mindent jelenthet. Kreativitás és tettre készség szükséges ahhoz,hogy 
az egyházközségek karitász-közösségei megtalálják a saját 
közösségükön belül azokat a feladatokat, ahol Isten szeretetét kell 
érvényre juttatni. Néhány feladat már világossá vált előttünk: ahhoz, 
hogy közösségünk élő legyen, és testvéri együttlétek szépen 
sikerüljenek, szükséges egyfajta szolgáló szeretet (caritas), ami 
megnyilvánul például szeretet-lakomákban (agapé): nálunk például a 
születésnapi szentmisék utáni köszöntéskor van erre szükség, vagy 
időnként az Alpha-kurzusokban való jelenléttel, vagy lelkinapokon, 
nagyszülők napján, Erzsébet-napi kenyérosztáskor, vagy akár még 
gyermekek napközis foglalkoztatásával ill. táboroztatásban való 
segítséggel stb.  

Visszatérve a rászorulók támogatásának fontosságára, részletezzük 
most ez irányú céljainkat is: 
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- Heti ügyeleti napot tartunk (szerdán 9-11 óra között), amikor is 
használt ruhát, cipőt, tartós használati tárgyakat kínálunk, 
beszélgetést ajánlunk fel, meghallgatjuk látogatóink problémáját. 

- A krízisben lévőket – környezetük tanulmányozása után – 
élelmiszer csomagokkal támogatjuk. 

- Látogatjuk az idős és beteg testvéreinket. 
- Havonta elbeszélgetünk az Idősek Napközijében lévőkkel (időnként 

meglátogatjuk a tőlünk elkerült vecsésieket máshol is). 
- Augusztusban füzetcsomaggal segítjük a nehéz helyzetben lévő 

családokat. 
- Megyéspüspökünk felhívását meghallva: „Karolj fel egy családot”, 

összefogással próbáljuk ezt megvalósítani. Vagyis számos család 
havonta akár csak kisebb összegű támogatását egy alapba gyűjtjük. 

- Az Élelmezési Világnap alkalmából vagy karácsony előtt az 
Élelmezési Világbank szervezésében a helyi Tescoban élelmiszer-
adományokat gyűjtünk, majd szétosztjuk a városban a 
rászorultaknak. 

Ezen példákon kívül még számtalan módon lehet Isten szeretetét 
közvetíteni az emberek felé. Ha mi magunk minél közelebb kerülünk 
Istenhez, annál jobban növekszik bennünk a testvéri szeretet is. Egyre 
jobban észrevesszük, hogy mennyi szükséget szenvedő ember él 
körülöttünk, akikkel Isten együtt érez, akikért nekünk is imádkoznunk 
kell és segítenünk őket. Hadd álljon itt egy nem teljes, de 
elgondolkodtató felsorolás, hogy milyen szükségben élnek 
embertársaink:   
-  munkanélküliek, akik nem találnak megélhetésükhöz méltó munkát 
és aggódnak a család jövőjéért; - a hajléktalanok, akik nap mint nap ki 
vannak szolgáltatva az emberek kénye kedvének; - akiket a kilakoltatás 
fenyeget; - gyermekek és felnőttek, akiknek nincs megfelelő 
élelmiszerre pénzük; - az elkeseredett emberek, akik nem találják a 
reményt a helyzetük javulásához; - az öngyilkosság gondolatával 
foglalkozók; - az öngyilkosságot megkísérelt emberek; - akiket meg 
nem érdemelten bántanak; - akik úgy érzik, már senki sem szereti 
őket; - akiknek szeretetét visszautasítják, nem viszonozzák; -  akiket a 
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magány nyomaszt; - a széthullott családok tagjai; - a megbántott vagy 
kihasznált gyermekek; - a céltalanul kóborló fiatalok; - a kábítószer 
rabjai; - a szexualitás rabjai; - a depressziótól szenvedők; - az alkohol 
fogságában lévők; - azok a betegek, akik nem találják lelkük nyugalmát, 
vagy félelem kínoz; -  a haldoklókért, akik nem érzik Isten jelenlétét; - 
akik gyászolnak; - akiket bűneik súlya nyomaszt és nem találnak 
vigaszt.  
És még olyan sok emberi ínség van. Ha Istenhez közel állunk, akkor 
közel kell állnunk az emberekhez is, mert Ő ott van velük - bátorít a 
segítségnyújtásra bennünket a passaui egyházmegye lelkipásztori 
terve.  

Havi gyűléseinken a sokféle feladatot próbáljuk megbeszélni, és együtt 
keressük az utat, hogy hogyan tovább, mit kell tennünk. A tennivaló 
sok, ehhez még több segítőkéz is szükséges lenne, ezért mindenkinek 
örülünk, aki csak egyszer is ellátogat találkozásunkra. Célkitűzéseink 
között van az is, hogy jobban bevonjuk a fiatalok és gyermekeket a 
karitatív feladatokba (például karácsonyi csomagoknál, képeslapok 
készítésével stb.).  

Imádságunkat a 10. számú mellékletben találjuk meg, amellyel (vagy 
hasonló más imádsággal) kezdjük találkozásainkat. 

 

4. Evangelizációs munkacsoport 

 „A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából.” (Róm 
10,17) írja Szent Pál apostol. Ahhoz, hogy az embernek tiszta katolikus 
hite legyen, szüksége van arra, hogy valakinek példáját lássa, valakit 
követni tudjon, valakitől megtanulja a keresztény életet („a hit 
hallásból fakad”), ezért mindannyian hálásak lehetünk egyházunknak 
és az egyház tagjainak (legyenek azok családtagjaink akár), akik által 
keresztényekké válhattunk. De csak azon emberek segítségével, akik 
maguk is mély kapcsolatban vannak az Úrral („a hallás Krisztus 
tanításából fakad”). Ugyanez a feladat hárul mindannyiunkra is, hogy 
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Jézussal való közösségben továbbadjuk másoknak a hitet. Tanúságot 
tegyünk róla, ez a martyria. Ennek sokféle formája van. A legnagyobb 
tanúság, mikor valaki az életét áldozza Jézusért és mártír, vértanú lesz. 
De ehhez tartozik a hitátadás minden formája, például a katekézis (régi 
szóval hitoktatás), vagy a misszió. 

Így a martyriat kifejező evangelizációs munkacsoport ténylegesen két 
munkacsoportban működik nálunk: a kateketikai és a missziós 
munkacsoport, sőt harmadikként hozzájuk társul az ún. befogadó 
csoport, akiknek segítségével a felnőtt katekumenátus lehetővé válik. 

 

4.1. Missziós munkacsoport 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 3,16). 
Isten minden megtett értünk, hogy minden ember üdvözülhessen, 
ezért aki Istent szereti, az egyre jobban fogja szeretni az embereket is. 
Felébred szívében a vágy, hogy bárcsak minél többen a keresztény élet 
útját járnák. A hit terjesztése, 
mások segítése Isten felé, a 
missziós küldetéstudat ezért 
Isten szeretetéből fakad. Erre 
tanít bennünket missziós kis 
csoportunk választott 
védőszentje Lisieux-i (kis) 
Szent Teréz is, akinek szíve 
lángolt az Isten iránt és az 
emberek iránt is. Így 
fogalmazott: „megtaláltam a helyemet az egyházban és ezt a helyet Te 
adtad nekem, Istenem... Az én édesanyámnak, az egyháznak a 
szívében én leszek a Szeretet.” Majd: „Nagy vágyat éreztem, hogy a 
bűnösök megtéréséért dolgozzam... Egy szóval, azt éreztem, hogy a 
szeretet a szívembe költözik.” 2007-ben, amikor Teréz ereklyéi 
Magyarországra jöttek, az ereklyéért felelős bizottság úgy döntött, 
hogy egy újabb programot iktat be az ereklye magyarországi útjába, és 
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ha nagyon kis időre is, de elhozzák a mi templomunkba. Csodálatos és 
felejthetetlen nap volt. Úgy éreztük, hogy égi jel, kis Szent Teréz el 
akart jönni közénk is, hogy bátorítson minket, hiszen ha a város 
lakosságához és a sok hitetlen és a kereszténységet elhagyó emberhez 
képest magunkra tekintünk, akkor csak az juthat eszünkbe, amit Jézus 
mondott: „Ne félj te kicsiny nyáj!” (Lk 12,32). A mi erőnk nagyon kevés, 
ezért Jézus ide küldi a missziók szentjét, hogy segítsen nekünk. 
Megfogtuk Teréz felénk kinyújtott kezét, és kérjük azóta is, hogy 
segítsen nekünk itt Vecsésen. 

Missziós tervekeinkért és azok megvalósulásáért már lassan 5 éve 
imádkozunk havonta egy szentmisét felajánlva, hogy Jézus ereje 
segítsen, mert nagyon kevesen vagyunk és a feladatunk nagyon nagy. 
Az egész egyházközségnek hálával kell tartoznia mindazok iránt, akik a 
nevünkben Jézust akarják elvinni másokhoz. 

A legfontosabb célkitűzéseink: 

- Imádkozzunk egyénileg és szentmisékben is ezekre a szándékokra 
(ahogy fentebb leírtuk). 

- Aktualizáltuk az egyházközséghez tartozó hívők névsorát (ahol 
önmagában a megkeresztelkedés kevés, hiszen sokan el is költöztek 
már, vagy elhanyagolták hitüket), és így az új névtárunk által 
helyesebb képet kaptunk közösségünkről. 

- Megkülönböztetjük a belső és a külső missziót. A belsőn azt értjük, 
hogy a már hozzánk tartozó, de vallásukat alig gyakorló hívőkkel 
külön is törődjünk. Ehhez tartozik az is, hogy mindenkinek, aki 
névtárunkban van, meghívást küldünk – amikor aktuális – a 
születésnapi szentmisékre. Évről évre összegyűjtjük a jubiláns 
házasokat és őket is hívjuk. Ehhez hozzávehetjük még azt, hogy a 
felnőtt hívőknek évente küldünk levelet, tájékoztatást 
egyházközségünkről, amelyben támogatást is kérünk az aktuális 
évre. Az előbb felsoroltakkal együtt tehát rendszeresen szükség van 
arra, hogy leveleinket eljuttassuk a címzettekhez, és ehhez 
mindenki segítségének örülünk. 
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- Kidolgoztunk egy 5 alkalomból álló ún. Kis Katolikus Kurzust, ahová 
a gyermekük megkeresztelését kérő szülőket hívjuk. A 
beszélgetéseken a lelkipásztor mellett gyakran jelen vannak 
elkötelezett hívők (házaspárok) is. Ennek továbbfejlesztése még 
előttünk áll.   
Szükségesnek tartanánk az egész várost érintő jól átgondolt 
jegyeskurzusok meghirdetését is, de ezt csak összefogva tudnánk 
megtenni a másik katolikus plébániával. Ide tartozik a befogadó 
csoport megemlítése is, hiszen akár keresztelést, akár a többi 
szentséget kérő felnőtteket készítjük fel a katekumenátus útján a 
keresztény életre, szükség van ehhez egy kis csapatra, „befogadó 
csoportra”, akik segítenek ezen az úton. Velük külön is találkozunk 
a missziós munkacsoporton kívül. 

- Folyamatosan próbáljuk feltérképezni a város lakosságát, hol 
vannak a katolikus hívők. Erre azért is van szükségünk, mivel 
annyira megváltozott a sok ideköltözött család miatt a város 
arculata, hogy az elő lépést nekünk kell megtennünk az emberek 
felé. Így alakítottunk egy „lelki katonákból” álló Katolikus Testvér 
Látogató és Kereső Csoportot, és kettesével bekopogtatunk az 
emberekhez, hogy köszöntésünket elvigyük, és regisztráljuk azokat, 
akikről eddig nem tudtunk. Ez alkalomból átnyújtjuk nekik az 
egyházközséget bemutató kis szórólapunkat, aktuális hírlevelünket. 
Itt meg kell említenünk, hogy örömmel fedeztük fel az 1947-ben 
kiadott „Utcaapostolok útmutatója” c. kiadványt, melyet annak 
idején egyházközségünk adott ki. Ebből is merítünk erőt a jelen 
munkánkhoz.  
Különösen ezen missziós munka folyamán éreztük meg azt az 
igazságot, hogy Jézus nemcsak azért adta parancsba a missziót, 
hogy terjedjen a hit, hanem azért, hogy megerősödjenek a hívők! 
Éppen akkor válunk mi magunk is erőssé, mikor tanúságot teszünk! 

- A médiát egyre jobban ki kell használnunk az emberek elérésének 
céljából. Hírleveleinkhez szívesen fogadunk gondolatokat másoktól 
is, hogy megosszuk azokat. Püspök atyánk kérésére, amikor csak 
lehet, hetente rövid kis hírlevelet nyújtunk át a híveknek, 
időszakonként pedig hosszabbat (ez utóbbihoz még több segítségre 
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van szükség). Fontos a város újságjában is rendszeresen hitéleti 
dolgokról hírt adni, és nagy jelentősége van a helyi tévének, ahol 
próbálunk jobban jelen lenni (képújság és híradásokban), de itt sok 
minden nem rajtunk múlik.  
Az interneten való jelenlétünk intenzív, hála több ember 
segítségének: megtalálhatjuk nemcsak a legfontosabb 
információkat, lelki írásokat, hanem aktuális dolgokat is: napi 
vallásos híreket, heti hirdetéseket, hírleveleket, havi egyházközségi 
programnaptárunkat, bővülő fényképalbumainkat, 
családközösségünk oldalait és ifjúsági közösségünk oldalait.  
A médiához tartoznak még a plakátok is. Jó lenne tudni, hogy 
amikor valamilyen fontos hírt, plakátot szeretnénk elhelyezni, akkor 
a városban hány helyen, hová lehet kirakni, hol fogadják szívesen 
(boltok, oktatási, egészségügyi intézmények…).  
Célunk, hogy egyre közelebb hozzuk a hívekhez a katolikus sajtót és 
könyveket (pl. jelenleg családplakát-kiállításon keresztül hangsúly 
van ezen is). A plébánia által megvásárolt néhány katolikus újságot 
elérhetővé tesszük azok számára, akik nem tudják megvásárolni. 
Keresztény filmek, hanganyagok szép skálája van a közösségi 
termünkben, melyet ingyenesen kölcsönözni lehet. Próbálkoztunk 
közös vetítésekkel is, a lehetőség megvan a jövőre nézve is, csak 
eddig kevés érdeklődést tapasztaltunk. 

- Majdnem minden évben sikerül egy missziós sátorral jelen lennünk 
a káposzta fesztiválon is, és itt nagyon sok ember kaphat egy kis 
benyomást egyházközségünkről. Talán még nagyobb ereje lenne, 
ha a másik katolikus egyházközség bekapcsolódna ebbe a munkába, 
sőt összefoghatnánk a többi keresztény egyházzal ebben az 
emberek elérése céljából. 

- Kiemelkedő jelentősége van az Alpha-kurzus missziós munkának. 
Kezdettől fogva sok jelből világossá vált, hogy erre az Úr vezetett 
minket. De ezt látjuk már a gyümölcsökből is, hogy mennyi embert 
sikerült elérnünk és Jézust nyújtani feléjük, akikkel nem igen lett 
volna lehetőségünk Istenről beszélgetni. Az Úr áldását tapasztaljuk 
meg abból is, hogy mind a református, mind az evangélikus egyház 
bekapcsolódott ebbe a munkába, így valóban egységesen tudunk 
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megjelenni keresztény hitünkkel a városban, és hívni az embereket 
(csak a keresztény hit közös tanítását képviselve, ami egy fontos 
alapelve is az Alphának). A missziós munkában még nagyobb 
összefogást is megvalósíthatnánk a másik katolikus plébániával, és 
szeretettel várjuk őket is. Egyházközségben a többség felismerte 
ennek nagy lehetőségét és segítőkészen áll programunkhoz. 
Néhány kételkedő hívő miatt fontos megemlítenünk, hogy ez nem 
csupán próbálkozás, hanem a világon a katolikus egyházban is 
nagyon elterjedt missziós út, és egyházi ajánlással van ellátva 
hivatalosan is, valamint sok katolikus püspök tanácsolja ezt az utat. 
Hívjuk még azokat, akik nem vettek rajta részt, hogy 
megerősödjenek, és lassan egyre több emberhez eljuthassunk Jézus 
tanításával. (A részleteket lásd a 7. számú mellékletben 
szórólapunkat és internetoldalunkon bővebben.) 

Havi találkozásainkon (a missziós szentmisék után) szeretnénk 
egymásban erősíteni a küldetéstudatot, és szeretnénk elmélyedni 
egyházunk missziós tanításaiban (zsinat, pápák írásai, szentek 
buzdításai, budapesti városmisszió példája stb.). Szeretettel várunk 
mindenkit találkozásainkra, segítő kezeket pedig nagy örömmel 
fogadunk! 

Imádságunkat a 10. számú mellékletben találjuk meg, amellyel (vagy 
hasonló más imádsággal) kezdjük találkozásainkat. 

4.2. Kateketikai munkacsoport 

A kateketikai munkacsoportot leginkább a katekéták alkotják (régi 
szóval hitoktatók), és legalább havonta tartunk gyűlést. Egy olyan 
speciális területről van szó, ahol teológiai szakismeretek is 
szükségesek, ezért az országos előírásoknak kell megfelelni. Fontos 
tisztáznunk, hogy a régi magyar „hitoktatás” kifejezés nem felel meg 
célkitűzéseinknek, ezért hivatalosan már másként nevezzük: 
katekézisnek (hit-átadásnak), annak vezetőjét pedig katekétának.  

http://vecses.vaciegyhazmegye.hu/alpha.php
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Kívánatos lenne a jövőben egyre jobban bevonni a gyermek-katekézis 
munkájába (segítve a katekétákat) más felnőtt hívőket is, ahogyan ez 
meg is indult plébániánkon a NET-hittanok keretében (amelyről 
később lesz szó), hogy a foglalkozások még intenzívebben és 
élménydúsabbak legyenek.  

A gyermek-katekézist szemügyre véve, először fogalmazzuk meg, 
milyen célok vannak előttünk:   
- segítsük a gyermekeket, hogy legyen kedvük, vágyuk a hitben 
növekedni  
   - a természetfelettihez: imádsághoz, Jézussal való kapcsolathoz 
segítjük őket  
   - a közösségi élethez – hittancsoportjukhoz, egyéb  pl.: az egész 
egyházközséghez segíteni  
- megfelelő ismerettel rendelkezzenek a hittanórák segítségével
  
- a szülőkkel, felnőttekkel való szorosabb együttműködés 

Széleskörű tapasztalatnak mondható, hogy az eddigi módszerek már 
elégtelenek a célok elérése érdekében. Milyen negatív tapasztalatok 
vannak?   
- szülőkkel kevés kapcsolat volt, ezért gyakori volt a kettős nevelés 
(hiába neveltük őket, ha sok helyen mást mondtak nekik otthon). A 
szülők gyakran (még most is) fontosabbnak érzik a tanárokkal együtt a 
különórákat, mert azokért fizetnek.   
- sok volt a gyerekek hiányzása szentmisékről, hittanokról, más 
programról, ha nem a szülő segíti őket ebben  
- alig volt plébániai hittan, gyakorlatilag az iskolai hittanon volt a 
hangsúly, és ez nagyon iskola-ízű volt a gyermekeknek, ráadásul az 
iskolában jelen oktatási feltételek mellett csak fáradt gyerekeket 
kaptunk meg14. 

                                                           
14 Vö: „A katekézis elsődleges helye a plébánia közösség” (Katekézis 
Általános Direktóriuma, 257.). És: „Az iskolai hitre nevelés a plébániai 



36 

 

A szomorú tapasztalatok késztetnek minket, hogy keressük az újabb 
utakat is, más módszereket is a megváltozott körülmények miatt. Ezért 
mi is szakítottunk a csupán hagyományos katekézissel (vagyis pl. heti 
két hittanórával tanulják meg a leckéket és elsőáldozási kérdéseket és 
járjanak szentmisékre). 

Alkalmaznunk kell a világszerte elfogadott alapelvet, hogy a 
felnőttekkel való foglalkozásnak prioritást kell biztosítani. Éppen a 
negatív tapasztalatok mutatják meg, hogy téves úton jártunk sokszor. 
Ahogyan a ceglédi lelkipásztori tervben is áll: „Gyereket egyedül, szülő 
nélkül csak a hitre tanítunk, de hitet nem tudunk átadni. Ezért 
elengedhetetlen a családi katekézis.” Tehát a felnőttekkel való 
munkában  helyet kell kapnia a gyermekek szüleivel való 
foglalkozásoknak is. 

Mi ezt három területen tudjuk megtenni:  
- az elsőáldozási felkészülésben a szülők bevonása  
- Net-hittancsoportok a szülők segítségével  
- egyéb szülői találkozások (szülői értekezletek a többi csoportnak, ill. 
iskolai szülőin való részvétel különösen év elején)  
- esetleg még megemlíthető a szülők egyéb aktiválása: misenaplóknál 
hetente segíthetnek  gyermekeiknek 

Szentségi készület  

A szentségi készületnél a katekumenális út már hazánkban is kötelező 
lett, és látható, hogy milyen sok áldást hoz magával. A bérmálkozásnál 
a szó szoros értelmében kell alkalmazni a Felnőttek beavatása c. 
szertartáskönyv előírásait, az elsőáldozóknál pedig katekumenális 
jellegű legyen a felkészítés. Ennek  fontos elemei, céljai, hogy  
- közösségben készüljenek a katekemunenek  

                                                                                                                               
közösséghez való kapcsolódás nélkül nem képes elérni a katekézis 
alapvető célját” (Magyar Kateketikai Direktórium, 4.1.4.). 
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- legyen kezesük, akik segíti őket  
- szertartásokat tartsunk velük a hívek jelenlétében 

Az elsőáldozási készületnél: 

- a közösségre nevelés érdekében: havi szülői találkozást valósítunk 
meg, sőt családi találkozás-foglalkozást; kirándulások, lelkinap a 
gyermekeknek, nyári tábor szorgalmazása. Azt tapasztaltuk szinte 
kivétel nélkül, hogy nagy élményt jelent a gyermekeknek a lelkinap: az 
esti közös imádságokon meglepő mélységekről tesznek tanúságot a 
gyermekek; még a plébánián való éjszakázás is sokat jelent, hiszen a 
közösségi élmény még intenzívebbé válik azok számára is, akik sosem 
jutnak el hittan-táborba. Ennek gyümölcseit már csak a hittan-táborok 
múlják felül.   
- kezesük lehet szülő, keresztszülő, sőt nagyobb hittanos, melyet 
preferálunk (akár kettő is lehet egy elsőáldozónak: figyeljen rá 
kirándulásnál, szentmiséknél, egyéb alkalmaknál;  imádkozzon érte…) 
- az elsőáldozók egyszerre két katekétával is készülnek. Az egyik 
hittanórán együtt vannak a többi hittanossal, akik nem lesznek 
elsőáldozók – ezt tartja az egyik katekéta, a másikat pedig a 
lelkipásztor azokkal foglalkozva, akik a szentségekre készülnek.  
- A szertartásokhoz az MKPK által kiadott szertartáskönyvet kell 
használnunk, és abból is láthatjuk, hogy mely liturgiák ajánlottak és 
melyek kötelezőek. 

NET-hittan 
A nemzetközileg elismert, pápa által jóváhagyott és hazánkban is 
terjedő NET-hittant a Krisztus légiója szerzetesközösség karolta el. Mi 
is tőlük kapjuk az irányítást. 

A hitoktatási problémáink megoldására és céljaink jobb eléréséhez egy 
nagyszerű lehetőséget nyújt ez a program. Egy élményszerűbb 
együttlétet jelent a gyermekeknek, lehetőséget a szülőkkel való aktív 
együttműködésre (velük együtt készülünk havonta az alkalmakra). 
(Bővebben lásd. a 8. számú mellékletben szórólapunkat, illetve még 
bővebben internetoldalunkon. 

http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/net/net.htm
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Ifjúsági katekézis  
Az általános iskolát már kijárt fiatalokat hívjuk arra, hogy egy közösség-
centrikus ifjúsági hittanon rendszeresen találkozzunk. Ezt 
egyházközségünkben katekétáink tartják, és ahogy növekszik a fiatalok 
száma, úgy válik (vált) szükségessé, hogy már ne csak egy ifjúsági kör 
legyen, ahogyan az életkorban is az idő elteltével nagyobb különbség 
keletkezik. Célunk, hogy valódi közösségekké formálódjanak 
(fiatalabban 18 éves korig, a többiek a „húha”-csoport, akik a huszas és 
harmincas éveikben járnak). Terveink között szerepel az „együttjárós 
hittan” is az együttjáró fiatalok számára. 

Az ifjúsági katekézisnek egy speciális formája a bérmálkozási készület. 
Ezt a lelkipásztor tartja, tehát az ifjúsági hittan mellett van. Nemcsak 
azért ideális ez így, mivel nem minden fiatal készül bérmálkozásra, 
hanem az egyházmegye főpásztora is felhívja a figyelmünket, hogy a 
preevangelizáció (pl. hittanórák) és a szentségi katekézis két külön 
dolog. Külön koncentrált felkészítés szükséges a szentségek vételéhez. 
Mi is ezért párhuzamos készületet valósítunk meg már az 
elsőáldozókkal is, de a bérmálkozókkal már mindenképpen. A 
bérmálkozási készületet jól meg kell alapozni; ezért is fontos, hogy 
általános iskolában már nincs szó bérmálkozási készületről, ott az 
alapok lerakása történik (preevangelizáció), és csak utána jöhet, tehát 
az általános iskola után az evangelizáció, a bérmálási készület. Nem 
kell attól félni, hogy kevesebben lesznek így bérmálkozók, mert nem a 
bérmálkozók létszáma a lényeg. Nem jut előrébb az egyház olyan 
emberekkel, akik még nem voltak érettek dönteti életükről, és csupán 
„lebérmálkoztak”, majd nem gyakorolják a vallásukat, közben pedig 
hamis biztonságtudatban élnek, hogy ők már „teljes keresztények”. 
Inkább legyenek kevesebben, de érett készülettel; akik pedig nem 
lettek bérmálkozók, azok előtt nyitva áll egész életükben a lehetőség, 
hogy bekapcsolódjanak a felnőtt katekumenátusba.  
 
A bérmálási készület lényegéhez tartozik az ifjúsági hittanon való 
részvétel is, hiszen annak főként a közösségépítés a célja (a többi cél 
mellett), a bérmálási hittanóráknak pedig az elméleti felkészítés. 
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Tekinthetjük úgy is, hogy a bérmálkozók befogadó csoportja az ifjúsági 
hittan. A készületet egészíti ki, ahogyan az elsőáldozóknál is, a 
megfelelő kezes kiválasztása (majd bérmaszülő) és a korábban is 
említett liturgiák. 

A felnőtt katekézis 

„A keresztény üzenet elsődleges címzettjei a felnőttek, mert  ők jobban  
fel tudják fogni a hit gazdagságát *…+. Ezért a felnőttek katekézisét a 
katekézis csúcspontjának, és  minden  más katekézis hivatkozási  
pontjának kell tekinteni.*…+  A felnőttek katekézisének minden mást 
megelőző fontossága van.” – tanítja nekünk a Magyar Kateketikai 
Direktórium (2000) (41. o.), de valójában az összes nemzetközi egyházi 
dokumentum is. Ez sokaknak meglepő, ami nem csoda, hiszen 
évtizedeken keresztül a magyar egyházban mást lehetett tapasztalni 
(ennek politikai elnyomás is oka volt), és azt gondolta sok ember, hogy 
a hitoktatók és papok feladata elsősorban a gyermekekkel való 
foglalkozás.  Igaz, hogy az állam ma Magyarországon erre ad pénzt. Az 
egyház ősi példája azonban más, és ehhez a gyökérhez szeretne most 
már visszatérni a magyar egyház is, amely sokkal több élettel van tele. 
Az egyházközségünket alkotó emberek nagy részének nyitottságát 
bizonyítja az is, hogy míg sok plébánián leginkább a gyermekekkel való 
foglalkozást várják el a paptól, addig az itteni hívek megértették, hogy 
sok időt kell hagyni a papnak a felnőttekkel való munkához15. 
Remélhetőleg érezhető is egyre jobban, hogy mennyire 
gyümölcsözőbb ez az út, hiszen azok a gyermekek lesznek a 
leghűségesebbek, akiknek a szüleivel pl. foglalkozni is tudunk. 

A felnőttekkel való lelkipásztori, kateketikai munka sokféle lehet. 
Egyházközségünkben sem állandó ez a kép, az egyik évben az egyik féle 

                                                           
15

 Idézet a passaui egyházmegye Lelkipásztori tervéből: „Egy 
lelkipásztornak, aki emberközeli akar maradni, a szakmai kompetencia 
mellett sok időre is szüksége van. Lelkipásztori szükségállapot 
keletkezik akkor, ha a lelkipásztoroknak és segítőiknek nincsen elég 
idejük és nem tudnak időt szánni másokra.”    
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munkára fordítjuk jobban figyelmünket, míg a másik évben a másikra. 
Milyen területek jönnek szóba?: hittanosok szüleivel való 
foglalkozások, felnőtt katekézisek, biblióra, katekumen-hittanok, 
Alpha-kurzus, Kis Katolikus Kurzus (keresztelést kérő szülőknek), 
jegyesekkel való foglalkozások, Plébániai Tanács és a munkacsoportok 
gyűlései. 

Külön ki kell emelnünk kisebb közösségeink fontosságát, hiszen 
sokszor katekézis jellege is van a találkozásoknak (KÉK, családközösség, 
ifjúsági hittan).   

Imádságunkat a 10. számú mellékletben találjuk meg, amellyel (vagy 
hasonló más imádsággal) kezdjük találkozásainkat. 

4.2. Befogadó csoport 

A befogadó csoport jelentősége a felnőttek katekumenátusában 
látható. Azok a felnőttek, akik keresztelésre, elsőáldozásra, 
bérmálkozásra jelentkeztek, egy hosszabb felkészítésen vesznek részt, 
ahol kiemelkedő fontosságú, hogy érett és példaadó keresztényekkel 
találkozzanak, velük beszélgessenek, és így lassan bekapcsolódjanak az 
egyházközségbe. A befogadó csoportot ezek a felnőttek képezik, 
akikkel külön találkozunk rendszeresen és készülünk a katekumenekkel 
(hittanulókkal) való találkozásokra. 

Imádságunkat a 10. számú mellékletben találjuk meg, amellyel (vagy 
hasonló más imádsággal) kezdjük találkozásainkat. 

5. Gazdasági munkacsoport 

Bár a gazdasági feladatok nem tartoznak az egyház alapfeladatai közé, 
mégis ezek minden emberi közösségben szükségszerűen megvannak. 
Hasonlatunkkal élve: ha az egyház négy alapfeladata hasonlít egy 
négylábú székhez, akkor a gazdasági feladatok jelentik a csavarokat, 
szögeket, ragasztót stb. ami stabillá teszi a széket. Ennek fontosságát 
aláhúzza az az egyházmegyei előírás is, hogy minden egyházközségben 
a lelkipásztori tanács mellett lennie kell gazdasági tanácsnak is. 
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A gazdasági tanácsot a plébános, világi elnök, gondnok(ok) alkotják. A 
gazdasági tanács feladata, hogy évről-évre koordinálja a pénzügyi 
bevételeket és kiadásokat, számadásokat készítsen. Erről éves levélben 
tájékoztatjuk a híveket is (ld. missziós munkacsoportnál bővebben). 
Továbbá gondoskodunk arról, hogy plébániánk tulajdonairól mindig 
aktuális leltárunk legyen. Ápoljuk a múlt értékeit azzal is, hogy 
közreadjuk plébániánk, templomunk és kápolnánk történetét. Ezen 
felül nagyon sok feladat van, amihez sok segítség kell, így a hozzájuk 
kapcsolódó segítőkkel létrejön a gazdasági munkacsoport.  

Hálával gondolunk mindenkire, akik a legkisebb segítséget is nyújtják: 
- a templom és plébánia rendben tartásában segítenek a Takarító és 
díszítő csoportok tagjai  
- időnként vagy bizonyos rendszerességgel szükség van más 
összefogásra is (kert rendbetétele, kápolna rendbetétele stb.), az 
ebben segítők (férfiak és nők) szép példát adnak másoknak is. 

Célunk, hogy a gazdasági tanács az egyházmegyei irányvonalak alapján 
működjön: pl. pénzügyi előírások, vagy az egyházmegyei hívő 
szakemberek szaknévsorát ismerje, gazdagítsa.  

A gazdasági tanács gyűléseit a világi elnök vezeti évente legalább 
néhányszor, míg a gazdasági munkacsoport találkozását úgy 
képzelhetjük el a jövőben, ami célkitűzésünk lehet, hogy részben a 
feladatok koordinálása érdekében találkozunk, részben egy könnyebb 
stílusú együttlétet (akár kirándulást, agapét) valósítunk meg. 

Imádságunkat a 10. számú mellékletben találjuk meg, amellyel (vagy 
hasonló más imádsággal) kezdjük találkozásainkat. 

III. FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG 
2006. októberében bíboros atyánk Fatimában újból Máriának, Mária 
szeplőtelen szívének  ajánlotta az országot. Néhány nappal később 
templomunkban ünnepélyes (multimédiás) rózsafüzért imádkoztunk, 
amikor mi is csatlakoztunk a felajánláshoz, hiszen a mi plébániánk 
védőszentje is a Szeplőtelenül Fogantatott! A plébános a következő 
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felajánló imádságot mondta el egyházközségünkért, a városért az 5. 
tizedre kitett Oltáriszentség előtt 2006. okt. 22-én: 

Szűzanyánk,  neked ajánljuk mi is 
magunkat, a bíboros úr és István 
királyunk példájára, és kérjük 
áldásodat, közbenjárásodat 
egyházközségünkre, városunk lakóira! 

Uram, hálát adok Neked most 
mindazokért, akik itt jelen vannak, 
akik eljöttek, mert 
meghallották  hívásomat és a Te hívó 
szavadat, hogy együtt haladjunk 
Feléd a hitben. 

Hálát adok neked az 

egyházközségünkben élő elkötelezett hívőkért, minden imádságukért 

és áldozatukért, a közösségekért, a gyermekekért, fiatalokért és 

felnőttekért. 

Uram, eléd hozzuk fájdalmainkat is. Fáj, hogy a néhány évtizeddel 

ezelőtti helyzethez képest, milyen sokan nem járnak templomba, 

milyen sokan elszakadtak nemcsak Tőled, hanem az egyházközségtől 

is. Fáj, hogy annyi a hitetlen körülöttünk. Úgy érezzük, hogy a jelen és a 

jövő feladatai meghaladják erőinket! Fáj, hogy a felnőtt hívők közül 

sokan nem jönnek segíteni, ha feladat lenne. Fáj, hogy a hívek közül 

sokan azt sem tartják fontosnak, hogy segítsenek fenntartani a vecsési 

templomokat és egyházközségeket. 

Fáj, hogy évek óta nem volt bérmálás nálunk, mert nincsenek elegen a 

fiatalok. Fáj, hogy alig vannak az általános iskola felső tagozatából, aki 

hittanra járnának. Fáj, hogy ritkán kerülhet sor közös, nagyobb 

zarándoklatra! 
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Uram, kérlek, újíts meg minket! Uram, kérlek indíts minél több szívet 
az imára, hogy Feléd forduljon, hogy Rád figyeljünk! Segíts, hogy 
csendet teremtsünk, hogy meghalljuk, amit a csendben mondani 
akarsz nekünk, mindazt, amire indítani akarsz bennünket, 
egyházközségünkért! 

Adj nekünk apostoli buzgóságot, és vágyat, hogy tegyünk valamit a Te 

országodért, az Isten országáért itt közöttünk, itt Vecsésen, itt a 

plébániánkon!  

II. János Pál pápa tanításából tudjuk, hogy bármelyik egyházközség 

csak az Oltáriszentség erejéből tud megújulni. Ezért kérünk, Urunk, 

Jézus, adj nagy szeretetet szíveinkbe irántad, az Oltáriszentség iránt! 

 

IV. MELLÉKLETEK 
 

1. Melléklet -  
Lelkipásztori tervünk kiegészítése a Család Évében 

(2011.) 

A Család Éve alkalmából mindenki tud segíteni, hogy hazánkban 
nagyobb becsülete legyen a családoknak és Isten tervei 
valósulhassanak meg. Csatlakozzon imafelhívásainkhoz, vegyen részt 
programjainkon – már a jelenlétünkkel is erősítjük egymást! 

  
Milyen elhatározásaink vannak? 

 Imafelhívások 
 - Nagykilencedet ajánlunk fel családjainkért: minden első-szombaton a 
szentmisét és utána egy imádságot (szentolvasót vagy keresztutat) 
ajánlunk fel. 
- Virrasztás családjainkért, hazánkért: minden hónap 23-án  
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- Minden hónap 2. vasárnapján a szentmisét a családokért ajánljuk fel 
és mivel az egyházközség egy nagy család, ezért áldást kérünk az 
abban a hónapban született hívekre ill. köszöntjük őket a közösségi 
házban 
- Minden vasárnap más-más család hozza fel a szentmise adományait 
az oltárhoz és kérjük rájuk Isten áldását. 
- Éves lelkinapunkra egy családos görög katolikus atyát szeretnénk 
meghívni. 
- Imádságaink alatt sokszor gondolunk erre a szándékra: 
szentségimádások, irgalmasság imaórája, rózsafüzére, 
vándorevangélium, karizmatikus találkozások alkalmával. 
- Megemlékezünk majd az apák-, anyák-, és nagyszülők napjáról és 
gyermekmegáldások is lesznek. 
- A plébános egész évben szívesen fogadja a hívást házszentelésre 
  
Karitatív felhívás 
 - A szegényebb családok megsegítésére vár karitász csoportunk akár 
kétkezi, akár anyagi segítséget (lásd Szent Antal persely) 
 - Várunk újakat is, akik bekapcsolódnak a „Karolj fel egy családot” 
püspöki felhívás közös megvalósításában (lásd 2009. szeptemberi 
hírlevél és a város idei januári újságjában) 

Családokat erősítő közösségi programok 

- Keresztény családi bált szervezünk első alkalommal, márc. 5-én. 
- Egyházközségi családi napot tartunk ismét május egyik szombatján 
- Kirándulásnak és közös lelki programnak is nagyszerű a pünkösd 
hétfőjére tervezett máriaremetei út 
- Ugyanígy június végén az Váci Egyházmegyei Találkozó most 
Szolnokon 
- Családi bicikli verseny 
- Családi teljesítmény túra (könnyített) 
  

Egyebek 
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Honlapunkról elérhetőek: 
Az MKPK körlevele a Család évének megnyitására 
Családreferens püspökatyánk, dr. Bíró László havi levelei (Hívom a 
családokat címmel)  
Plakátsorozatunk a család évéhez 

Továbbra is aktuális megyéspüspökünk felhívása: „Karolj fel egy 
családot!”  
Egyéb gondolatok a Családok Évével kapcsolatban itt... 
Élettársi kapcsolatok káros hatásai és katolikus megítélése 

Imádságok: 
-  családokért; Vecsés, 2011. 
- családokért; Bíró László püspök atya, 2007. 
- családfelajánlás; Püspöki kar, 1948. 
- édesapákért itt...;  édesapák áldása, imája a köszöntő műsorban itt... 
Édesapák köszöntése: 
- templomunkban 2011. márc.19-20. 
Példakép: 
- a püspökkari körlevélben is megemlített dr. Battyhany-Strattmann 
Lászlóról  

Ajánlott oldalak: 
Katolikus Családegyesület: http://www.katcsal.hu/  
Mécs családközösségek: http://www.mecs.org.hu/  
Schönstatt családközösség: http://schoenstatt.hu/cimlap/index.html  
Új Életet a családoknak keresztény 
családszolgálat: http://www.csaladszolgalat.hu/ 
Házashétvége mozgalom: http://www.hazashetvege.hu/ 
Életvédő honlap: http://hexa.hcbc.hu/meh/index1.htm  
Jegyeseknek, házasoknak: http://www.jegyes.hu/  
Székesfehérvári családoldal: www.szfvar.katolikuscsaladok.hu   
Dévai gyerekek: http://www.devaigyerekek.hu/ 
Bp. Rózsafüzér Királynéja 
Plébánia: http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php?option=com
_content&view=article&id=245&Itemid=166 

http://vcscs.neobase.hu/content/az-mkpk-körlevele-család-évének-megnyitására
http://vcscs.neobase.hu/category/cimke/hívom-családokat
http://vecses.vaciegyhazmegye.hu/csaladeve/csaladplakatok/csaladplakatok.html
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/olvasnivalok/karolj_fel/karolj_fel.htm
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/olvasnivalok/karolj_fel/karolj_fel.htm
http://vcscs.neobase.hu/content/egyéb-gondolatok-család-évével-kapcsolatban
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/olvasnivalok/elettarsi.htm
http://vcscs.neobase.hu/content/imádság-családok-évében
http://vcscs.neobase.hu/content/ima-családokért-bíró-püspök-atya-2007
http://vcscs.neobase.hu/content/imádság-család-felajánlása-–-mkpk-1948
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/letoltes/ima_apakert.pdf
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/olvasnivalok/predikacio/apak_napi_koszontes.pdf
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/olvasnivalok/predikacio/apak_napja_2011.htm
http://vecses.vaciegyhazmegye.hu/drbattyhany.html
http://vecses.vaciegyhazmegye.hu/drbattyhany.html
http://www.katcsal.hu/
http://www.mecs.org.hu/
http://schoenstatt.hu/cimlap/index.html
http://www.csaladszolgalat.hu/
http://www.hazashetvege.hu/
http://hexa.hcbc.hu/meh/index1.htm
http://www.jegyes.hu/
http://www.szfvar.katolikuscsaladok.hu/
http://www.devaigyerekek.hu/
http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=166
http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=166
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Keresztény családújságok ajánlása: 
(az újságokról egy bemutató készült, mely megtekinthető 
internetünkön) 
Képmás családmagazin (plébánián mintapéldányok 
megtekinthetők):http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/olvasnivalo
k/kepmas/kepmas.htm 
Family családmagazin (plébánián mintapéldányok megtekinthetők): 
http://www.family.hu/  
Új Ember Família családmagazin (plébánián mintapéldányok 
megtekinthetők): 
http://magazin.ujember.katolikus.hu  
Tippek keresztény családoknak újság (plébánián mintapéldányok 
később megtekinthetők): 
http://www.csaladszolgalat.hu/ 
Családunk - újság: http://www.csaladpasztoracio-veszprem.hu   
Várunk ötleteket a Családok Évével kapcsolatban akár itt, akár az 
egyházközség nyitott fórumára! 

2. Melléklet -  
Felhasznált irodalom 

Szentírás és az egyház hivatalos dokumentumai (zsinati, kateketikai) 
A passaui egyházmegye lelkipásztori terve: Gott und Menschen nahe, 
2000. 
Szécsényi Ferences Plébánia Lelkipásztori Terve, 2005. 
Gyöngyösi Ferences Plébánia Lelkipásztori Terve, 2001. 
A bamberi egyházmegye lelkipásztori terve: Den Aufbruch wagen – 
heute!, 2005. 
A würzburgi egyházmegye: Az egyház 4 alapfunkciója 
(Grundfunktionen der Kirche) 
Ceglédi Római Katolikus Plébánia Helyzetértékelése és Lelkipásztori 
Terve, 2009. 

http://vecses.vaciegyhazmegye.hu/csaladeve/ujsagok/ujsagok.html
http://vecses.vaciegyhazmegye.hu/csaladeve/ujsagok/ujsagok.html
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/olvasnivalok/kepmas/kepmas.htm
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/olvasnivalok/kepmas/kepmas.htm
http://www.family.hu/
http://magazin.ujember.katolikus.hu/
http://www.csaladszolgalat.hu/
http://www.csaladpasztoracio-veszprem.hu/
http://vecses.vaciegyhazmegye.hu/php/gbookphp_forum/index.php
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3. Melléklet -  
Közösségi összefogások 
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4. Melléklet -  

Egyházközségünk imacsokra 

Napi imádságok 

- rózsafüzér (különösen a rózsafüzér társulat tagjai imádkozzák, 
de a hagyományos rózsafüzéren kívül imádkozzuk még az 
irgalmasság-, a Legméltóságosabb Oltáriszentséghez végzett 
rózsafüzért is stb.) 

- ima a papokért (különösen a Teréz misszióban részt vevő hívek 
imádkozzák, de a szentmisék után is szoktuk: ima jó papokért, 
papi hivatásokért) 

- lelki adoptálás imája (sokan vállalták, és időnként újra indítjuk) 
- keresztény édesanyák imája (különösen a Szent Mónika 

imaközösség tagjai imádkozzák) 
- ima az angyalokhoz (szentmisék után imádkozunk Szent. 

Mihály arkangyalhoz, hazánk és egyházmegyénk őrangyalához) 
- fatimai engesztelő ima 
- közbenjáró imádságok az Egyház egységéért és 

fennmaradásáért 
- ima a fiatalok tisztaságáért 

Heti imádságok: 

- szentségimádás pénteken és vasárnap 
- irgalmasság imaóra pénteken 
- Szeretetláng engesztelő ima csütörtökön 

Havonta: 

- ld. tematikus szentmiséket a Lelkipásztori terv liturgikus 
munkacsoport részénél 

- szentmise elsőcsütörtökönként papokért, papi és szerzetesi 
hivatásokért 
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- virrasztásos imádság a hónap 23. napján a kápolnában 
hazánkért és családjainkért 

 

Évente és alkalmanként: 

- Ima hazánkért nemzeti ünnepek előtt (választások előtt) 
- keresztutak 
- kilencedek: 

irgalmasság ünnepére, pünkösdre, Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve, Szent Erzsébet ünnepére, Szent Anna és Joachim 
ünnepére, Lourdes-i kilenced, Páduai Szent Antal, Szent  Pio 
atya, Szent Pál stb.  

- Litániák: májusi, Szentlélek litánia 
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5. Melléklet - Szórólap plébániánk bemutatására 
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6. Melléklet –  
Családegyház 

plakátunk
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7. Melléklet – Alpha missziós program 
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8. Melléklet – NET -gyermekprogram 
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9. Melléklet -  
Munkacsoportjaink imádságai 

EGYHÁZKÖZSÉGI TANÁCS IMÁJA:  
Az az imádság, amelyet püspök atyánk imádkozott az egyházközségek 
megújulásáért: 

Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi szerető 
Mennyei Atyánk! Áldunk, és dicsőítünk Téged! Kérünk Téged, töltsd be 
fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk, hogy itt 
minden gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban 
szeressen Téged! Legyen meg a Te szent akaratod mindannyiunk 
életében és egyházközségünkben is!  

Úr Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imádunk és magasztalunk 
Téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikereinket, 
kudarcainkat, terveinket és vágyainkat. Áldd meg mindazokat, akik 
keresik az igazságot, és add, hogy Benned minél többen rátaláljanak! 
Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! 
Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerező élet után! 
Segíts, hogy döntsünk Melletted, és kövessünk Téged! Adj halló fület 
és készséges szívet, hogy meghalljuk szavad és engedelmeskedjünk 
kéréseidnek! Önts erőt és bátorságot mindazokba, akik országod 
eljöveteléért fáradoznak!  

Szentlélek, Szeretet, Imádság és Egység Lelke! Szükségünk van Rád, 
hívunk Téged, jöjj el! Áradj ki gazdagon Egyházadban itt és most! 
Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el 
akarsz halmozni minket! Vezess bennünket indításaiddal, hogy mindig 
a közösség javára használjuk őket!  

Szűz Mária, Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, családjainkat, 
közösségeinket, egyházközségünket, a szegényeket és a betegeket! 
Vezess bennünket egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk 
papjainkért, szeretett gyermekeidért és különös védelmedet kérjük 
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rájuk. Szent Erzsébet, Szent Imre és összes magyar szentjeink, akik 
különös módon megismertétek és megéltétek Isten Igéjét, 
imádkozzatok értünk, hogy Isten országa egyre inkább élővé és 
láthatóvá váljék bennünk és általunk! Szent Mihály arkangyal és összes 
szent angyalok, védelmezzetek és segítsetek bennünket, hogy 
hűségesen teljesíthessük Isten akaratát! Ámen. 

Liturgikus munkacsoport imája:  
Istenünk, a mennyei seregekkel és üdvözültekkel együtt boldogan 
szeretnénk zengeni a Te dicséretedet! Szentlelked erejét kérjük, hogy 
minél méltóbbakká váljanak közös imádságaink, szertartásaink, 
szentmiséink a Veled való találkozásra. Segíts minket, hogy egyre 
jobban tudjunk Téged és embertársainkat szolgálni, hogy egyre több 
ember kapcsolódjon be a Te földi és egykor mennyei „kórusodba”!  

Karitatív munkacsoport:  
Istenünk, Te magad vagy a szeretet, aki kiáradsz ránk is a földön. Tégy 
minket méltóvá, hogy Téged, a szeretetet vigyük el embertársainknak. 
Szeretetben szolgáljuk egymást, és álljunk a lelki támaszra vágyók 
mellé is. Úr Jézus, Te szegényen érkeztél közénk. Egész földi életedben 
kinyújtottad segítő és áldó kezedet a lelki vagy testi rászorultak felé.  
Segíts, hogy mi is észrevegyük, ahol valódi szükség van, és közös 
összefogással minél hatékonyabban tudjuk enyhíteni a rászorulók 
fájdalmait. Árpádházi Szent Erzsébet, könyörögj értünk, hogy 
szeretetben élve mindenkivel együtt megtapasztalhassuk Isten 
jelenlétét. Ámen. 

Közösségi munkacsoport:  
Istenünk, dicsérünk Téged, amiért megismerhettük belső életed 
csodálatos titkát, a Szentháromság közösségét! Hálát adunk Neked, 
amiért kiárasztod szeretetedet, és szeretet-közösségedbe hívsz 
minket! A magad képmására alkottál minket, ezért senki sem lehet 
igazán boldog, aki nem törekszik embertársaival és Veled az egységre. 
Köszönjük, hogy megvilágosítottad értelmünket, megérintetted 
lelkünket és egyházad közösségéhez tartozhatunk. Hálát adunk 
egymásért, különösen azokért, akik fontosnak tartják, hogy 
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munkálkodjunk egyházközségünkben azon, hogy Isten országa jobban 
megvalósulhasson köztünk, és hogy egyre több keresztény 
testvérünkkel közösségi- és családegyházban élhessünk! Irgalmadat 
kérjük hibáink, bűneink miatt, és várjuk, hogy a mennyei nagy 
közösségbe juthassunk! Áldd meg kisebb közösségeinket, és add, hogy 
minél több ember jól érezze magát köztünk! Dicsőség az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor. 
Ámen! 

Evangelizációs munkacsoport:  
Missziós munkacsoport imája:  
Istenünk, magasztalunk Téged azért, amiért megismertetted Magad 
velünk, Fiadban közénk jöttél, és hálát adunk Neked, amiért 
keresztények lehetünk! Add, hogy érezzünk mindig vágyat arra, hogy 
minél több emberben éljen a hit öröme, a szeretet teljessége. Add, 
hogy  ne nyugodjunk addig, amíg egy hitetlen is él szeretetteink között, 
a városban! Ne nyugodjunk addig, amíg az egyházközség nem válik 
egyre jobban Isten országává településünkön! Ne nyugodjunk addig, 
amíg lanyha híveink is vannak! Urunk, Te vezérelj bennünket minden 
missziós cselekedetünkben! Adj nekünk bátorságot, hogy elvigyünk 
Téged másokhoz, és adj kitartást nekünk!   
Lisieux-i Kis Szent Teréz, pártfogónk, könyörögj értünk! Hisszük, hogy 
amikor földi maradványaidat tisztelhettük templomunkban, akkor 
lélekben is eljöttél hozzánk. Imádkozz érettünk, hogy  az Úr adjon 
nekünk evangelizációs lelkületet, missziós lelkesedést! Amen. 

Katekéták imája:  
Istenünk, hálát adunk neked, hogy meghívtál minket munkatársaidnak, 
hálát adunk neked minden gyermekért, akit ránk bíztál. Add nekünk 
kegyelmedet, hogy mindig szeretettel tudjunk velük foglalkozni, 
türelmesek maradjunk akkor is, amikor engedetlenek velünk szemben. 
Adj erőt nekünk a nehézségek és a kudarcok legyőzésére is.  Segíts, 
hogy a hittanórákon a gyerekek jól érezzék magukat, nekünk is legyen 
mindig időnk felkészülni hozzájuk. Áldd meg őket, hogy szívük nyitott 
legyen, hogy megismerhessenek Téged, a szerető és jóságos Istent; 
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hitük erősödjék, élő kapcsolatuk legyen Veled! Áldd meg őket, hogy 
megtapasztalják a krisztusi közösség csodálatos erejét és később is 
akarjanak úgy élni!  
Azokért is imádkozunk, akik most még nem hittanosok, vagy később 
jönnek közénk, és azokra is kérjük védelmedet, akik kevésbé lesznek 
szorgalmasok és talán el is maradoznak. Kérünk Téged a szülőkért és 
minden felnőttért, hogy minél többen közelebb akarjanak kerülni 
Hozzád, és tégy minket is alkalmassá irányukban is! Ámen. 

Befogadó csoport imája:  
Istenünk, hálát adunk Neked hitünkért. Dicsérünk Téged a teremtés 
csodáiért, a szentháromságos élet lehetőségért és egyházunkért. Tégy 
egyre jobban méltóvá bennünket, hogy életünk példája is segítség 
lehessen mindazok számára, akiket hozzánk vezéreltél. Erősítsd meg 
őket, hogy jól tudjunk együtt haladni Feléd! Adj kitartást nekünk, hogy 
végigvezessük őket ezen a szép úton, ne lankadjunk az értük való 
imában, készüljünk találkozásainkra. Add meg katekumenjeinknek a 
hit, a szentségi élet és az egyházhoz tartozás örömét, hogy egyre 
jobban megérezzék: Te mennyei Atyjuk, az egyház pedig 
Anyaszentegyházuk! Ámen. 

 

Gazdasági munkacsoport:  
Istenünk, Te jól tudod, mire van szükségünk és milyen gyengének 
érezzük sokszor magunkat. Ezért bízunk mindent Rád, mert Te erőt 
adsz nekünk! Kérünk, hogy egyházközségünk épületei és közösségi 
élete mindig szép legyen:  legyen elég férfi és női segítő kéz, akikkel 
összefogva minden munkát közösen el tudjunk végezni; legyen 
elegendő anyagi alap és jószívű adakozó, hogy ne szenvedjünk komoly 
hiányokat.  A Te szereteted és egyházad szeretete vezessen mindig 
bennünket! Köszönetet mondunk Neked, amiért feladatokat adsz 
nekünk; Istenünk, dicsérünk Téged, és Rád bízunk mindent! Szent 
József, akit Isten kijelölt, hogy a kis Jézus felnevelésében segíts és 
biztosítsd a megélhetését Máriával, édesanyjával együtt, támogass égi 
segítségeddel minket! Ámen. 
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10. Melléklet - Fontosabb címszavak 

I. Bevezetés   
  egységre törekedve, jövőbe mutató irány 
II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 
 1. Liturgikus munkacsoport 
  tematikus szentmiséink, temetési szentmisékről, igeliturigák, 
  szentségeink, szentségimádás,  
  irgalmas Jézus tisztelete 
 2. Közösségi munkacsoport 
  célkitűzések és feladatok, közösségeink, családegyház,  
  szomorú tapasztalatok 
 3. Karitatív munkacsoport 
  plébániai közösségünk „keze”, céljaink,   
  Isten szeretetét közvetíteni az emberek felé 
 4. Evangelizációs munkacsoport:  
  missziós célkitűzéseink,  lelki katonák,  média,  
  missziós sátor, Alpha-kurzus 
  kateketikai gyermek-katekézis,  prioritás,   
  szülők segítségével, NET-hittan,  
  ifjúsági katekézis, felnőtt katekézis 
  befogadó csoport 
III. Felajánló imádság 
IV. Mellékletek 
 1. Melléklet - Lelkipásztori tervünk kiegészítése a Család Évében  
 2. Melléklet - Felhasznált irodalom 
 3. Melléklet - Közösségi összefogások 
 4. Melléklet - Egyházközségünk imacsokra 
 5. Melléklet - Szórólap plébániánk bemutatására  
 6. Melléklet – Családegyház plakátunk 
 7. Melléklet - ALPHA - missziós program 
 8. Melléklet - NET – gyermekprogram 
 9. Melléklet - Munkacsoportjaink imádságai 
10. Melléklet - Fontosabb címszavak 
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Elérhetőségeink:  
Postai címünk: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 2  
telefonszámunk: 06 21 3110723  
internetcímünk: www.vecses.vaciegyhazmegye.hu (itt az Irgalmas 
Jézus Plébániát kell kiválasztani)  
email-címünk:   vecses.irgalmas-jezus@vaciegyhazmegye.hu 

 

HAVI NAPTÁRUNKAT MEGTALÁLHATJA HIRDETŐTÁBLÁNKON  

VAGY OTTHON IS MEGNÉZHETI: 

www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/havinaptar 

 IMASZÁNDÉKAINK: 

http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/imaszandekok 

HETI HIRDETÉSEINK: 

www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/hirdetesek 

NAPI HÍREK: 

http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/hirek  

HÍRLEVELEINK (HETI ÉS IDŐSZAKI): 

http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/hirlevel  

LÁTNIVALÓK (KÉPEK, VIDEÓK): 

http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/latnivalok 

  

Kiadta: 
A Vecsési Irgalmas Jézus Katolikus Plébánia 

Vác, Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, 2011. 

http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/
mailto:vecses.irgalmas-jezus@vaciegyhazmegye.hu
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/havinaptar
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/imaszandekok
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/hirdetesek
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