Ismerjük meg a Vác-Alsóvárosi Szent Miklós Plébánia területén működő
közösségeket!
VÁC-ALSÓVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA
Názáret Karizmatikus Közösség
1990-2006. között a Mária Reparatrix Társaság (Örökimádó Nővérek) Vácon is
működött. Bató Mária nővér és Maria Teresa Zatarain nővér alakította meg a világi
tagokból álló Názáret Közösséget a Szentlélek Szemináriumot végzett testvérekből.
Közösségünk fő karizmája az evangelizáció, az örömhír továbbadása. 1997-2008
között Szentlélek Szemináriumok szervezésében több mint 20 alkalommal vettünk
részt. A Názáret Közösség létszáma jelenleg 30 fő. Közösségünk tagjai minden héten
Szentségimádást végeznek, imádkoznak mindazokért, akiket rájuk bízott az Isten. A
közösségen belül több imacsoport működik. Minden csoportnak két kijelölt vezetője
van.
Közösségünket jellemzi a testvéri összefogás, egymás segítése, nyitottság a
rászorulók felé, együttműködés a plébániákkal, napi szentmise látogatás, apostolkodás.
Minden hónapban a Szentlélek tiszteletére bemutatott szentmisén találkoznak a Vácon
és a környékben élő karizmatikus testvérek. A szentmisén való szolgálatba a közösség
tagjai is bekapcsolódnak. A szentmise előtt egy órás Szentségimádást tartunk, közben
egy elmélkedés hangzik el a napi olvasmányhoz kapcsolódóan. A nyári egyhetes
lelkigyakorlatot Szobon tartja a közösség lelkivezetője Hugyecz János atya. Minden
évben más témában mélyülünk el. 2011 áprilisában új csoport alakult a egy
karizmaiskola képzés után. Az imaalkalmakon először dicsőítést végzünk, majd
megosztást a napi szentírásolvasásról és az imatapasztalatokról, időnként közös
elmélkedést és közbenjáró imát is tartunk.
Használjuk, gyakoroljuk a karizmákat: nyelveken való ima, képlátás,
ismeretszava, prófécia. Eddigi témáink: a karizmák használata, a közösségünk
egysége, a misztika útja, imaéletünk, a megtérés, megpróbáltatásaink, tized, az ima
ereje, a Miatyánk ima, a bűn, a szenvedés, a vértanúság voltak. Közösségünkben
egyszerre van jelen a csoporttagok hűséges imájának ereje, és a kibontakozó karizmák
szépsége.
A Názáret Közösségen belül 3 imacsoport működik, hetente az Attila utcai
közösségi házban találkozunk. Az ima alkalmon a szentírásolvasás után megosztjuk a
gondolatainkat az evangéliummal kapcsolatban és elmondjuk az imaszándékainkat.
Majd Szentségimádás következik dicsőítéssel, spontán imákkal és csenddel.
Közösségünket jellemzi a testvéri összefogás, egymás segítése, nyitottság a rászorulók
felé, együttműködés a plébániákkal, napi szentmise látogatás, Szentlélek
Szemináriumok szervezése. Minden hónapban harmadik szerdáján a Szentlélek
tiszteletére bemutatott szentmisén veszünk részt a Karolina Kápolnában. Előtte egy óra
Szentségimádást végzünk, valamint a Szentmise előtt gyónási lehetőséget biztosít
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közösségünk lelkivezetője Hugyecz János atya. Ezen a szentmisén a Vác környéki
karizmatikus közösségek tagjai is részt vesznek. Nyári egyhetes lelkigyakorlaton
minden évben más témában mélyülünk el. Egy nap folyamán előadások, csendes
elmélkedés, kiscsoportos megosztás, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér ima,
fórum, dicsőítés is van. A hét folyamán imádkozunk a Lélek mélyebb kiáradásáért is.
Közösségünk tagjának véleménye, tanúságtétele következik: A karizmatikus
közösség számomra célt, utat és biztonságot jelent. A célt voltaképpen a hittan
megadja, megfogalmazza, de alapvetően más megtanulni, tudni valamit és más
megvalósítani, megélni a tanítást.
A valósítás, megélés alapos belső és külső felkészülést igényel. Az apostolok negyven
nap közös imájával készültek arra, hogy Isten Lelkének erejét befogadják; bátran és
hitelesen hirdetni és élni tudják. A szeretet parancsát; a Főparancs Isten és
emberszeretetét igazán megélni csak közösségben lehet! Közösségben, ahol a roskadót
szerető kezek és szavak emelik, és a megtorpanót viszik, sodorják, lelkesítik a többiek.
Korunk megmentésének útja az összefogás, egymást erősítés, az együtt hirdetés! Előre
a Szeretet erejében lélektől lélekig, együtt a Szentlélekig és vele tovább a célig. A
Lélek ma is Jézus parancsát éleszti-erősíti bennünk. Elmenvén…. Tegyetek
tanítványaimmá minden népet! A karizma olyan ajándék, amit az Isten létébe
bepillantást nyert ember azért kap, hogy megerősödjön hitben, hogy eligazodjon az
igazságban ő is és közössége is.
Az embert, ha elfogadja Úrnak Jézust, akkor minden Isten felé viszi, minden a
javára válik, ez az örömhír, ehhez kapunk segítséget a karizmák által. A karizma olyan
adomány, amelyet Isten ad nyitott szívű teremtményeinek személyre szóló
ajándékként. Az ajándékozás nem az illető többiek fölé emelését szándékolja. Sokkal
inkább azt a célt szolgálja, hogy a megajándékozott karizmájának kibontakoztatásával
szolgálja a többieket, a közösséget. A karizmájának tudatában lévő embernek nagyonnagy alázatra és felelősségtudatra van szüksége ahhoz, hogy valóban a Lélek eszköze
lehessen.
A karizmatikus lelkiség jellemző vonásai:
Megtérés: A megtért ember új értékrendet követ, melynek csúcspontján Isten
szeretete és szolgálata áll.
A Szentlélek kiáradásáért mondott ima: Ez valójában annak a kegyelemnek
az elfogadását jelenti, amelyet Isten felkínált a keresztségben és a bérmálásban. Az
istengyermekségről és az evangelizációról van szó. A szentírás felfedezése. A
Szentlélek teszi elevenné és személyessé Isten igéjét. Aki az Ő fényében olvassa az
Igét, az kap vezetést és erőt Isten üzenetéből.
A lelki öröm ajándéka: Korunk embere szomjazza az örömöt, de rossz helyen
keresi. A Szentlélek segít felfedezni, hogy az igazi öröm Istenben van. Az egyház,
mint testvéri közösség. A Szentlélek megmutatja, hogy létezik olyan testvéri közösség,
amelyben az emberek Jézusban segítik és szeretik egymást.
A gyógyulás lehetősége: A Szentlélek fényében ismerhetjük fel, mennyi lelki
sérülés, harag, meg nem bocsátás van bennünk, mely nemcsak lelkiéletünket, hanem
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testi életünket is megbetegíti. A Lélek meggyógyítja a sérüléseket, elvezet a
megbocsátáshoz, és így segít abban, hogy érett, egészséges személyekként szolgáljuk
Krisztust.
A lelki adományok: Karizmák mindig működtek az Anyaszentegyház életében.
A dolgok tapasztalhatóan „úgy vannak”, ahogy a Szentírás tanítja. A Megújulás az
1.Kor.12 alapján hirdeti, hogy a karizmák az Egyház javára adattak, és bárki
részesülhet bennük.
Az imaélet elmélyítése: A spontán ima és dicsőítő ima minden karizmatikus
összejövetel jellemzője. Az egyház kezdeti időszakában nagyobb hangsúlyt kapott a
spontán ima, ahogy az Apostolok Cselekedeteiből is láthatjuk. Az ember Istennel való
személyes kapcsolatában szükségét érzi annak, hogy kifejezze örömét, fájdalmát,
reményeit Isten előtt. A Megújulás elősegíti ezt az imaformát.
Kapcsolat: Varga Ildikó, 06 20 374 99 49 vargaildi.ko@freemail.hu
Hit és Fény
Régen kezdődött…
Az 1960-as években egy fiatal francia pár Lourdes-ba induló egyházmegyei
zarándoklatra jelentkezett két sérült gyermekével. A sérült gyermekekre hivatkozva
elutasították őket. Ekkor maguk indultak el, de ott még több fájdalom érte őket: a
szállóban nem vehettek részt gyermekükkel a közös étkezésen nehogy zavarják a többi
vendéget. A barlangnál imádság közben is összesúgtak mögöttük. Így aztán a
zarándoklatról még sebzettebb szívvel tértek haza.
Ezt követően 1968-ban a szülők és barátok egy kis csoportja Jean Vanier és
Marie-Hélene Mathieu indítására egy Lourdesi zarándoklat szervezésébe kezdtek,
értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, akik szüleikkel és
barátaikkal készültek az útra.
Három évvel később, 1971–ben Húsvét ünnepére 12.000 zarándok érkezett
Lourdesba, 15 országból, hogy a Masabielle-barlangnál találkozhassanak. Közülük
négyezer volt az értelmi fogyatékos. Három nap imádság, ünneplés, találkozások,
amiket nem korlátoztak sem a nyelvek, sem a korosztályok sem az értelmi szintek
között jelentkező határok. A békének, az örömnek, a fogyatékos ember gazdagsága
felismerésének ez a robbanásszerű feltörése mindenkiben nagy reményt keltett.
A résztvevők – szülők, sérültek és segítők – akik között a szervezés és
zarándoklat alatt igaz barátság alakult ki, nem akarták, hogy mindez véget érjen,
csupán egy szép emlék maradjon. Folytatták a találkozókat, megélték
összetartozásukat, közösséggé váltak és új közösségek is születtek belőlük. Így jött
létre a Hit és Fény.
A közösség szívében az értelmi fogyatékosságuk miatt könnyebben vagy
súlyosabban sérült embereket találjuk, akiket szüleik és barátaik, különösen a fiatalok
vesznek körül.
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Ezek nem együtt-élő, hanem olyan közösségek, melyek tagjai rendszeresen
találkoznak. Nehézségeik és reményeik kölcsönös megosztása mély kapcsolatot teremt
közöttük, amelyek az ünneplés, az imádság és az Eukarisztiában való részesedés során
tovább erősödnek.
Az összejöveteleket az animátor csoport szervezi, melynek tagjai a szülők,
barátok, vagy a sérültek közül kerülnek ki. A találkozó három fő részből áll: az
osztozásból, amikor a közösség tagjai megosztják egymással örömeiket és bánatukat,
az imából és az ünneplésből, ami lehet az adott egyházi ünnep megülése, de az éppen
aktuális születés- vagy névnapok megtartása is. A találkozók közötti „negyedik idő” a
személyes kapcsolatok és a barátságok kötésének, elmélyítésének ideje.
Ma az öt kontinens hetvenöt országában több mint 600 közösség létezik, és
számuk ma is egyre nő. A mozgalom katolikus közegben született, de az évek során
különböző felekezetű tagok bekapcsolódásával ökumenikus jelleget vett fel.
Vácon immár 20 éve működik a Hit és Fény közösség az alsóvárosi plébánia
keretein belül. Túl 18 nyári táboron, rengeteg kiránduláson, zarándoklaton, a többi
magyarországi közösséggel szervezett közös programokon és persze a számtalan
vasárnap délutáni találkozón, összekovácsolódva, de továbbra is a kezdeti
nyitottsággal várunk titeket:
-értelmi sérülteket, akik vágynak az elfogadó, baráti társaságra
-szülőket, akik sérült gyermekükkel nem a négy fal közé zárva szeretnének élni
-bárkit, aki barátokat szeretne a keresztény élet vidám megéléséhez és nem vonakodik
barátjául fogadni azokat, akiket pedig nem mindenki akar annak
-mindenkit, aki szeretne teljesítménykényszer nélkül tartozni egy baráti közösséghez
’ Ami a világ szemében balga… azt választotta ki az Úr, a semminek látszókat…’
1Kor.27
Kapcsolat: Bánhidi Imre, 06 20 932 57 51
MÉCS Családközösségek
A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő, szentségi
házasságban élő házaspárokból álló csoportok. Havonta egy-két alkalommal,
templomi közösségi helyiségben vagy a családoknál találkoznak. Egy csoportot
általában hat-nyolc házaspár alkot; a beszélgetéseken lehetőség szerint pap is jelen
van. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által
keresztény hitükben elmélyülve és házasságukban megerősödve egyre hitelesebben
élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban.
A MÉCS lelkiséget Gabriel Calvo, egy spanyol pap alapította az ötvenes
években. Az egész úgy kezdődött, hogy két házaspár kérte, hogy négyükkel egyszerre
foglalkozzon. A kezdeményezésből jól kirajzolódott a párok közös vonása: a férj és
feleség szeretete, amely kiárad a világ felé.
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A családközösségek célja, hogy hozzájárulhasson, hogy a házaspárok hite
mélyüljön; erősödjenek a házasságok, boldogabbá váljon a családi élet. A házaspárok
között tartós barátságok alakulhatnak ki. Továbbá a házas csoportok jelenléte erősíti a
plébániai közösséget, és a házaspárok a társadalomban is tudatosabban állják meg
helyüket.
Calvo Atya szokta mondani, hogy „Senki sem külön sziget. Alapvető hivatásunk,
hogy kapcsolatba lépjünk egymással és Istennel.”
Látva, hogy minden házaspárnak hasonlóak az örömei és problémái elkezdte az
együtt megélt alkalmakat rendszerbe foglalni. Ezután kezdődött a MÉCS elterjedni az
egész világon. Magyarországra 1996-ban jutott el és időközben több mint 120 MÉCS
családközösség alakult országszerte.
Minden MÉCS közösségnek rendelkezésére állnak a MÉCS évről évre
kidolgozott beszélgetési anyagai. Az éves MÉCS füzetek tíz alkalom beszélgetési
anyagát tartalmazzák.
A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoportbeszélgetések felépítéséből
adódó betűszó és a „Láss–Ítélj–Cselekedj” módszer alapján a beszélgetések három fő
részre tagolhatók:
Megfigyelés – személyes tapasztalatok, élmények, feldolgozott témák
Értékelés – a felvetődő témák értékelése a saját gondolatok és a krisztusi tanítás
fényében
Cselekvés – egyéni és közös elhatározások megfogalmazása.
Egy MÉCS alkalom felépítése:
• találkozó, üdvözlés
• (lelki) megosztás, beszámoló az előző hónapról, imaszándékok
• ima
• tanítás, illetve egy "téma" ismertetése
• egyéni elmélkedés lehetőleg kérdések mentén
• megosztás (csak konkrétumokat, nem nézeteket vagy általánosságokat), reflektálás
(kettesben és/vagy nagy körben való megosztás)
• "házi feladat", hirdetések
• agapé, kötetlen beszélgetés
"Sok keresztény család érzi: a mai világban igen nagy szükségük van arra, hogy
más családokkal megerősítő, baráti közösséget alkossanak. Ezért sok család hoz létre
családközösségeket. A MÉCS nekik kínál konkrét segítséget. Régóta bevált
beszélgetési módszerük, jól felépített éves tematikáik keretbe foglalják a rendszeres
közösségi beszélgetéseket. Hasznos segítségüket szeretettel ajánlom a
családközösségeknek és vezetőiknek."
Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense
Jelenleg egy 6 házaspárból álló családközösség működik a plébánián, havi egy
alkalommal találkozunk. Új csoportok indítására bátorítjuk azokat a házaspárokat, akik
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szeretnének közösséghez tartozni, egymást erősíteni. Szívesen várjuk újabb
házaspárok jelentkezését!
Kapcsolat: Ryan-Nagy Beáta, 06 20 266 72 57
Székesegyházi felnőtt asszisztencia
A Székesegyház ünnepélyes püspöki liturgiáin az asszisztenciát karácsonykor,
húsvétkor, papszenteléskor, valamint Nagyboldogasszonykor és a Székesegyház
felszentelésének évfordulóján az egyházmegye papnövendékei látják el. A
papnövendékek csak ezen alkalmakkor tartózkodnak Vácott, azonban ünnepélyes
püspöki szertartások máskor is vannak. E szertartások asszisztenciájának ellátására
formálódott a székesegyházi felnőtt asszisztencia, amely akolitusokból és más
felnőttekből áll. Rendszerint ők alkotják az ünnepélyes püspöki liturgiák
asszisztenciáját Újév napján, Gyertyaszentelő Boldogasszonykor, valamint
Virágvasárnap, Pünkösdvasárnap, Úrnapján és Krisztus Király vasárnapján (a
„Cecília-misén”), ezen kívül egyes tagok szükség szerint kisegítő szerepet vállalnak a
papnövendékek által adott asszisztenciában is.
A püspöki szertartások eléggé összetettek, ezért a megfelelő felkészülés részeként az
egyes liturgikus alkalmak előtt néhány nappal mindig van asszisztenciapróba.
Mivel a létszám nem túl magas, a felnőtt asszisztencia szívesen látna új tagokat
is: olyan férfiakat, akiket megérint a liturgia szépsége, és vállalják, hogy elsajátítják a
liturgikus mozgás elemeit, illetve az egyes liturgikus eszközök kezelését, valamint
részt tudnak venni a próbákon és a püspöki szertartásokon.
A felnőtt asszisztencia vezetője Szabad Attila akolitus.
Érdeklődni
nála
lehet
a
30/352-6165-ös
szabad.attila@gmail.com e-mail címen.

6

telefonszámon

vagy

a

Ifjúsági közösség
Plébániánkon természetesen azon fiatalok is otthonra lelnek, akik szeretnének
mélyebben elmélyülni a krisztusi életben, az egyházi mindennapokban. Teszik ezt
annak reményében, hogy ezáltal a saját létüket is jobban megértik, valamint
életvezetésükben támogatást nyernek.
Hetente egyszer találkozunk szerdánként 16.30-tól, s ez lehetőséget biztosít, hogy
imádkozhassunk, beszélgethessünk, filmet nézhessünk, játszhassunk.
Célunk, hogy jól érezhessük magunkat egy keresztény közösségben s tegyük mindezt
olyan értékrenddel, amelynek központjában a saját magunkból fakadó elköteleződés
áll.
Kapcsolat: Balogh László atya
KOLPING SZÖVETSÉG
A Kolping Szövetség alapítója Kolping Adolf, aki az iparos ifjúságot akarta
összegyűjteni. A Kolping Szövetség feladata ma is az iparosok és vállalkozók
keresztény szellemű közösségének megteremtése.
Összejöveteleink havonta a Kolping Házban.
Legközelebbi programunk:
Kerékpáros – autós zarándoklat 2017. június 3-án Márianosztrára
Kapcsolat: Kucsák Gábor 0630 960 37 73
HÉTKÁPOLNA
Szent Mónika imaközösség: Ez a 17 éve alakult közösségünk a város minden
pontjáról gyűjti össze az Édesanyákat és Nagymamákat, hogy a gyermekeikért,
unokáikért és a fiatalságért imádkozzunk minden hónap harmadik szombatján fél 4-től
rózsafüzért, Szent Mónika imádságot, majd felajánljuk a Szentmise áldozatot ezen
Szűz Anyának szentelt kegyhelyen. Várjuk a fiatal Édesanyákat és a Nagymamákat is!
Rózsafüzér imaközösség: Templomunkban szombatonként csak első és harmadik
szombaton van Szentmisénk. Első szombatonként várunk minden engesztelő,
imádkozó lelkületű testvérünket. Fél 4-től rózsafüzért imádkozunk, alatta gyóntatás
van majd 16 órakor Szentmise. A
Fatimai jelenések századik évfordulóján, így elvégezhető a Rózsafüzér Királynője
kérésére, az Ő Szeplőtelen Szívének engesztelésére az első szombati ájtatosság:
„a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel azoknak, akik
5 hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért
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elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve Velem töltenek, hogy
ezáltal engeszteljenek.”
Bibliakör: Kéthetente a vasárnapi fél 11-es Szentmise után Farkas László atya
szentírásmagyarázatot tart, ahol mindenki felteheti kérdéseit és elmondhatja
gondolatait is a kijelölt igeszakasszal kapcsolatban. Várunk minden érdeklődőt!
A pontos időpontokat és esetleges változásokat (pl. a nyári időszakban) a
www.hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu-n találhatják.
Farkas László atya a 20-823-17-19-s telefonszámon érhető el.
Ifjúsági Iroda: A Hétkápolna 2015 júniusától a Váci Egyházmegyei Ifjúsági
Lelkészség székhelyévé és központi irodájának helyszínévé vált. Az egész
Egyházmegyére kiterjedő ifjúsági munkáról és az ifjúsági programokról a
www.mente.hu ifjúsági oldalon tájékozódhatnak. A Vác környéki fiatalok az ÉszakDuna menti ifjúsági régióhoz tartoznak, és őket rendszeresen várjuk az egyházmegyei
ifjúsági lelkész, Farkas László atya és a hozzá tartozó Észak-Duna menti
Nagyboldogasszony Közösség fiataljai továbbá az aktuális házigazda plébánia által
szervezett ifjúsági találkozókra és a nyári táborra (Nagymaros: júl 4-9.).
BARÁTOK TEMPLOMA
Az ide járó hívek magukénak érzik a templomot. Különösen értékes a templomnak
az a munkacsoportja, szülői közössége, mely a fiatal családokat és azok gyermekeit
fogja össze.
A Barátok templomában 2014 májusában alakult cursillos közösség.
Mint minden cursillo-s kiscsoportba, ide is azokat a testvéreket várjuk, akik már
jelentkeztek és részt vettek cursillo-n, vagyis egy hosszú hétvégén valahol az
országban: pl. Budatétényben, Máriabesnyőn, Tihanyban, Kőszegen. A Cursillo-s
Barátok csoportja úgy alakult, hogy egy-két frissen végzett helyi testvérhez
csatlakozott a városból és a környező falvakból néhány régebben végzett cursillista.
Minden hónap harmadik csütörtök estéjén találkozunk a Barátok templomában, 10-15
fős létszámmal, tanulunk - beszélgetünk - imádkozunk. Minden alkalomnak van egy
házigazdája, aki felkészül egy adott témában és levezeti az estét. Ha szükség van rá,
igyekszünk cselekvő szeretettel is segíteni egymásnak és a környezetünknek. Részt
veszünk régiós és országos találkozókon, melyeken a testvéri találkozás örömét,
vidámságát, és a testvéri szeretet erejét különleges módon megtapasztaljuk.
Feladatunk, hogy minél több embert megszólítva eljuttassuk és átadjuk az
Örömhírt, célunk, hogy "Magyarország újra keresztény legyen".
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PIARISTA TEMPLOM
Plébániánk területén élnek a piarista szerzetesek, mivel a Kegyes Tanítórend
Magyar Tartománya Vácott rendházat és gimnáziumot, valamint templomot tart fenn.
A piarista szerzetesek közvetlen a tartományfőnöknek vannak alárendelve, és ki
vannak véve a püspök joghatósága alól. A plébánián működő lelkipásztorok és a
piarista szerzetesek ápolják az egymással való kapcsolatot. A nyilvános
lelkipásztorkodás tekintetében a piarista szerzetesek is alá vannak rendelve a
püspöknek, sok tekintetben a plébánosnak, bizonyos dolgokban csak a
templomigazgatónak. Mivel ki vannak véve a püspök joghatósága alól, így a helyi
püspök a nyilvános lelkipásztorkodáson kívül más dologba nem is szólhat bele.
Továbbá mivel iskolájukat nem az egyházmegye, hanem a szerzetesrend tartja fenn,
így az iskola fölöttes hatósága nem az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság,
hanem a tartományfőnök.
Az eucharisztiáról nevezett rózsafüzér társulat
Közös imára hívunk benneteket! Sok felhívás érkezett már hozzánk, hívő
katolikusokhoz, hogy nekünk kell megvédelmeznünk az Oltáriszentségben jelenlevő
Megváltónkat, mert miattunk szolgáltatta ki magát, bezárva Önmagát a kis fehér
ostyába. Nekünk, akik hiszünk ebben a valóságos jelenlétben, nekünk kell engesztelést
nyújtanunk a közömbösségekért, megbántásokért, megszentségtelenítésekért, melyeket
az Eucharisztiában kell elszenvednie!
Ez a szándék vezérelt az Eucharisztiáról nevezett Rózsafüzér-társulat
megalakítására, imáinkból szeretnénk védőgyűrűt vonni az Oltáriszentség köré. Ezért
kérünk minden kedves testvért Krisztusban, hogy aki tud azonosulni
imaszándékainkkal, akinek a szíve szeretettel lángol az Eucharisztiában valóságosan
jelenlévő Krisztus iránt, csatlakozzon társulatunkhoz. Imádkozzunk közösen, hogy
minél több szívben gyulladjon fel a Szentlélek tüzével a lángoló szeretet Megváltó
Krisztusunk iránt, erősödjön a védőgyűrű az Eucharisztia körül.
Társulatunk annyiban tér el a hagyományos Rózsafüzér Társulatoktól, hogy nem
egyházközségi keretben működik. Az Eucharisztiáról nevezett Rózsafüzér Társulat a
váci Szent Anna Piarista templomban alakult meg, ebben a templomban cserélünk
titkokat minden hónap első vasárnapján, délután ½ 3 órai kezdettel, Szentségimádással
egybekötött közös rózsafüzér ima után. Azonban tagjai között nemcsak Vác városából,
hanem más településekről, országokból valók is vannak. Akik nem tudnak részt venni
a titokcserén, azoknak az interneten keresztül továbbítjuk az aktuális havi titkot.
Kapcsolat: Rózsahegyi Margit, 06 30 524 82 91
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Örökimádás közössége
2014 szeptemberében Magyarországon elsőként elindult a Piarista Templom szentségi
kápolnájában az örökimádás. Ez azt jelenti, hogy a nap 24 órájában, a hét minden
napján megszakítás nélkül van legalább egy testvér a Szentségi Jézus előtt. Ezt az órát
csendes imádásban töltjük és heti rendszerességgel vállaljuk. Van még néhány óra,
ahová keresünk szentségimádókat. Jelentkezni a kápolna előterében található
jelentkezési
lapok
segítségével
lehet,
vagy
az
interneten:
http://vacitemplom.piarista.hu/ az "örökimádás" fülre kattintva. Itt megtalálható
minden szükséges információ.
A 811. SZÁMÚ SZENT JÓZSEF CSERKÉSZCSAPAT
A 811. számú Szent József cserkészcsapat 1929-es megalapítása, majd 1989-es
újjáalakulása óta van jelen a váci közösségi térben. A cserkészmozgalom évszázados
hagyományaira és a vezetők önkéntes munkájára építve szervezzük kisközösségekbe a
fiatalokat, figyelmüket a természet, a hitélet, a csapatmunka, a felelős gondolkodás és
persze a vidám időtöltések felé irányítva. Segítőként részt veszünk városi
programokon, járunk kirándulni, táborozni, de a legfontosabb, hogy mindezt
közösségként, egymást támogatva.
A csapat létszáma lassan, de folyamatosan gyarapodik, jelenleg kb. 80 aktív taggal
működünk. Az összejöveteleket korcsoportonként hétköznap délután tartják az őrsök a
Reménység egyesület házában.
Honlapunk: http://vac811.hu/
Kapcsolat: Paulik Áron csapatparancsnok, 06 20 770 43 47
PENCI EGYHÁZKÖZSÉG
A penci katolikus közösség viszonylag kis létszámú. A katolikusok mellett jelen
vannak az evangélikusok és baptisták is. Körülbelül 700 katolikussal számolhatunk. A
különböző felekezetek egymás mellett élése harmonikus. A rendszeresen templomba
járók száma 70-120 között mozog. A szülők gyermekeiket nagyrészt hit és
erkölcstanra járatják. Az erkölcstanra járók kisebbségben vannak. Vasárnaponként
akár 20-30 iskolás korú kisebb vagy nagyobb gyerek is megfordul a templomban.
Többen a váci Piarista Gimnáziumot választják fiataljaik számára. Szép ministráns
seregük van, melynek tagjai a gimnazisták sorából is vannak. A faluban jelen van a
neokatekumenális közösség néhány Váchoz tartozó tagja. A közösség tagjai
elkötelezettek a gyermekvállalás tekintetében is. A lelkipásztori és a gazdasági tanács
tagjai értékes munkát fejtenek ki. A közösség saját tagjai közül tudja biztosítani a
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hitoktatót és a kántort is. Ezen felül még saját akolitusuk is van. Helyben közösségi
ház is van, melyet a hívek adományaiból tataroztunk és rendeztünk be.
VÁCDUKAI EGYHÁZKÖZSÉG
A vácdukai egyházközség tagjai részben a korábban is itt élő elkötelezett katolikus
hívekből és a később ideköltözők soraiból kerülnek ki. Az egyházközség anyagi
fenntartása érdekében sokat tesz a gazdasági tanács. A lelkipásztori tanács szintén szép
munkát végez. A közösség saját tagjai sorából két hitoktatót is ki tud állítani. Szép
közösséget jelent a nagy közösségen belül a családosok közössége, melyet a később
beköltözöttek közül egy hitoktató vezet. A közösségi házban, melyet a közösség saját
adományából rendezett be a hívő közösség tagjai többféle formában találkoznak
egymással. Lelkiség tekintetében a Kármelhegyi Boldogasszony kultusza most is
jelentős helyet foglal el a közösség több tagja számára. Vácdukáról szintén van piarista
diák. A helyi akolitus énekkart is szervez, melynek tagjai a közép korosztályból
kerülnek ki.
Vácdukai családos közösség
A vácdukai családos közösség egy 2014-ben létrejött közösség. A közösség
jelenleg 7 nagycsaládból áll. A községbe számos család költözött az elmúlt évtizedben,
melyek közül sok a gyermekes család. A vallásukat gyakorolni kívánó családokban
együttesen megfogalmazódott az igény, hogy a vasárnaponkénti szentmisén kívül,
egyéb alkalmakkor is tudjunk találkozni, együtt lenni. A családok minden hónapban
egy alkalommal, a szombat esti családos mise után jönnek össze a helyi Közösségi
Házban, vagy valamelyik család otthonában néhány órára, melynek keretében a
felnőttek vezetett beszélgetés keretében adott témában lelkileg feltöltődnek,
gondolataikat megosztják. A nagyobb, iskoláskorú gyermekek egy-egy biblia történetet
meghallgatva feldolgozzák azt. A kisebb gyermekek kötetlenebb formában töltik el
együtt ezt az időt.
A havonkénti találkozókon kívül egyéb programokat is szervezünk: közös
keresztút a Nagyböjtben, Szállást keres a Szentcsalád az adventi időszakban. Egy
évben néhány alkalommal falun kívüli programot is rendez a közösség az évszaknak
megfelelően (kirándulás, szánkózás, korcsolyázás, stb.). Évente egy alkalommal egy
hosszabb, egész hétvégés lelkigyakorlatos, kirándulós együttlétet is tartunk, ahol több
napig teljesen egymásra és Istenre figyelve töltjük el az időt.
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ERDŐKÜRTI EGYHÁZKÖZSÉG
Erdőkürt egy nógrádi kistelepülés, 2015-ben került a Vác-Alsóvárosi Plébániához.
Az erdőkürti római katolikus templom 1702-ben épült, titulusa a Szentlélek eljövetele,
ennek megfelelően pünkösdkor ünnepli búcsúját az egyházközség.
A közösségnek 60-70 aktív (templomba járó) tagja van. Bár életkori megoszlás
szerint − ahogy a falu is − az elöregedés jeleit mutatja, mégis Isten kegyelméből új
hajtásokat hoz. A négy-öt fős ministránscsapatra mindig lehet számítani, a 10 fős
ifjúsági közösség pedig a templomon kívüli feladatokból is (idősek köszöntése,
ajándékkészítés, passióolvasás stb.) kiveszi a részét. A kicsiny énekkar jelenleg
alkalomszerűen működik. Ebben a pici közösségben elmondható, hogy a misére járók
kb. negyede felolvasó, a templomtakarításban és –díszítésben az egyházközség 30%-a
vesz részt. Az imaháttér biztosításában a rózsafüzér-társulat mellett a községünkben
letelepedett pálos nővérek is segítenek. Betegeink, időseink látogatását és vasárnapi
áldoztatását a Tarziciusz-kör tagjai végzik.
Nagy öröm, hogy várhatóan júniusban befejeződik a közösségi ház felújítása, így
a nyárra tervezett programok „tető alá” kerülhetnek.
A Vác-Alsóvárosi Szent Miklós Plébánia honlapja:
http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/
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