ÜZE
Amikor elérkezett pünkösd napja,
ugyanazon a helyen mindnyájan
együtt voltak. Egyszerre olyan
zúgás támadt az égből, mintha
csak heves szélvész közeledett
volna, és egészen betöltötte a
házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a
Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy
a Lélek szólásra indította őket. Ez
idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt
minden népből. Amikor ez a zúgás
támadt, nagy tömeg verődött
össze. Nagy volt a megdöbbenés,
mert mindenki a saját nyelvén
hallotta, amint beszéltek. Nagy
meglepetésükben
csodálkozva
kérdezgették: „Hát nem mind
galileaiak, akik ott beszélnek?
Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi
pártusok, médek, elamiták és
Mezopotámiának,
Júdeának,
Kappadóciának,
Pontusznak,
Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának,
Egyiptomnak és Líbia Cirene
körüli részének lakói, a Rómából
való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk,
hogy a mi nyelvünkön hirdetik
Isten nagy tetteit.” Csodálkoztak,
és ezt kérdezgették egymástól:
„Mi lehet ez?” Mások gúnyosan
megjegyezték: „Teleitták magukat
édes borral.”
Péter beszéde.
Péter a többi tizeneggyel előlépett,
és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk: „Zsidó férfiak és
Jeruzsálem lakói mindnyájan!
Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! Nem részegek
ezek, amint vélitek, hisz a napnak
még csak a harmadik órájában
vagyunk, hanem ez az, amiről
Joel próféta szólt: A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok
Lelkemből minden testre. Fiaitok
és lányaitok prófétálni fognak, az
ifjak látomásokat látnak, az öregek
álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom
Lelkemet ezekben a napokban, és
prófétálni fognak. Csodákat teszek
fenn az égben, és jeleket adok
lenn a földön: vért, tüzet és gomolygó füstöt. A nap elsötétül, a
hold vérbe borul, mielőtt eljön az
Úrnak nagy és nyilvánvaló napja.
Aki segítségül hívja az Úr nevét,
üdvözül. (Apcsel 2,1-21.)
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A kiválasztott nép feladata
— azaz a mi dolgunk
Az elmúlt napokban sorra olvassuk liturgiáinkon Jézus „utolsó tanításait”, amikor újra és újra elmondja, hogy mi az, amit tennünk
kell. Teljesen világossá teszi, hogy mindahhoz, ami most követkeVeresegyháza Szentlélek-templom
zik, szükséges lesz a Lélek, akit hamarosan elküld az Atya. A Lélek
meg is érkezett, az apostolok és tanítványok számára különösen is kedves, érthető, érzékelhető és megerősítő módon. Szellőként érzékelték, majd halk zúgásként, végül lángnyelvekként látták egymás feje fölött. Olyan szelíd, mégis erővel teli Istennek ez az Adománya!
Az elmúlt napok liturgiáinak bibliai szavai világossá teszik az Egyház küldetésének lényegét:
hirdessétek az Evangéliumot minden népnek! Amikor az Egyházról beszélünk, valami olyan
küldetés áll előttünk, amit az Egyház minden sejtje, minden apró közössége végez, vagyis
végeznie kell. Ahol ez jelen van, ott van Egyház, ahol pedig nincs, ott egyházról sem beszélhetünk. Mi ez a küldetés? A tanítás, a megszentelés és a szolgálat (kormányzás). ( Folytatás a 2. oldalon)

Mivégre a tábor?
Eljött a várva várt bejelentés: szabad tábort szervezni. A családok döntő többsége nagyon örült ennek hírnek, hiszen nem volt
könnyű a gyerekekkel a karantén. Nem azért, mert nem szeretik
őket, hanem azért, mert a családok nem arra vannak berendezkedve, hogy nullhuszonnégyben (de legalábbis hathuszonkettőben) otthon kell hasznos elfoglaltságot keresni. A digitális világ
lehetőségeket adott, de nem egészséges képernyőn keresztül
szemlélni a világot. Egyszerűen azért, mert akkor csak annyit
látunk belőle. Fizikailag sem arra „való” az ember, hogy folyton
otthon legyünk, sok betegség okozója lehet a sok képernyő, a
sok ülés és még egy sor más kézenfekvő pótcselekedet. Egy szó,
mint száz, indulni lehet, indulni kell: ki a szabadba, a kortársakhoz, találkozni, új dolgokat
felfedezni, játszani és életet tanulni! Ez a tábor lényege! A sokféle tábor közül választ a szülő és a gyermek is: olyat, ami a gyermek számára építő és persze megfizethető is. ( Folytatás a 2. oldalon)

Gyakran ismételt kérdések a karanténpapságról
A márciusban hirtelen bezáruló világ mindannyiunkat megpróbáltatás elé állított. Talán
senki nem volt, aki úgy élte tovább az életét, mint addig. Vajon mennyire változott meg egy
pap élete? Mit csinált a karanténban? Gyakran feltett kérdések következnek. ( 2. oldal)

Feliratkozott már
az információs listára?
www.vamosplebania.hu/listanyitas

MISEREND


Ezt a sorvezetői szolgálatot igyekszünk betölteni akkor,
amikor táborokat szervezünk az egyház vagy az egyházhoz
kötődő szervezetek nevében. A táborozás célja a résztvevő, mint ember. A közösségszervezésen keresztül az ember kiteljesedik. Kapcsolatokra tesz szert, kipróbálja magát
különböző szerepekben, új dolgokat és új rendszereket
ismer meg és a természet közelsége miatt szorosabbra
fűződik a köteléke a Földdel, a teremtménnyel és a Teremtővel. Hogyan várhatnánk, hogy a fiatalok maguktól
„zöldebben” gondolkodjanak, ha nem találkoznának a
„zölddel”? Rókát látni, forrást, tiszta tavat, megalapozza,
hogy szelektíven gyűjtsek, takarékoskodjak az energiával,
mert akarom, hogy megmaradjon a róka, a forrás és a
tiszta tó. A mindezek fölött felkelő nap és a lenyugvó pedig emlékeztet arra a Teremtőre, akitől mindezt a rendet
ajándékba kapjuk. Így az ember már nem csak egy védtelen lény, hanem az Istennel összekötött földnek-gazdája.
Nos, ezek a képességek, ez a tudás fejlődik ki bennünk és
bennük észrevétlenül a táborban. S közben vállnak közösségi lénnyé, akik együtt, másokkal és egymást segítve képzelik el a jövőt.

A kiválasztott nép feladata — folytatás
Amikor szentmisét szervezünk, közvetítünk, ünneplünk,
amikor beteghez visszük el az „utolsó kenetet” és a „szent
útravalót”, akkor világosan látszik a megszentelői feladat
gyakorlása. De így van ez a mindennapokban is, amikor
„csak” harangozunk egyet, hogy imára hívjuk a környezetünket. Amikor hittanórát tartunk, imádságot írunk, újságot szerkesztünk vagy amikor levelezünk egy-egy szentség
felvételéről, az egyház tanítói küldetését teljesítjük. S amikor keressük és szolgáljuk a szegényeket és a rászorulókat,
amikor döntéseket hozunk a mindennapi közösségi életünkről, akkor a szolgálat, az ember szolgálata áll tevékenységünk célkeresztjében.
Szervezünk tábort, ahol megszentelünk és tanítunk, szervezünk kirándulásokat, ami egyszerre szolgálat, tanítás és
megszentelés, építünk, felújítunk templomot, plébániát,
ami szolgálat. Biztosan vannak dolgok, amit tehetnénk
tökéletesebben, s olyanok is akadnak, amiben talán jobbak vagyunk. Mindig azt a kérdést kell feltennünk, hogy a
Lélek erejében tesszük-e mindazt, amit teszünk? S amíg
keressük és kérjük a Lelket, addig biztosan nem járunk
nagyon rossz úton.

Egyházközségeink táborairól a
vamosplebania.hu/hiroldalak/2020/taborok2020.html
címen tájékozódhat!

Kinek a feladata a küldetés? Mindannyiunké. A megkeresztelt ember örökre és végérvényesen hozzákapcsolódik
Krisztushoz és küldetésévé válik Krisztus küldetése. Éppen
ezért, amikor egy megkeresztelt az Egyházban bármilyen
apró szolgálatot is vállal, akkor ő jogaként és kötelességeként teszi mindezt. Mert a küldetés nem a püspöké, a
papé vagy a plébániáé, hanem a megkereszteltek egész
közösségéé. Egy olyan közösségé, amelyben ugyan vannak
szent szolgálatot végzők, de végül is mindenkinek van
benne dolga: a legkisebbtől a legnagyobbig, fiataltól aggastyánig, szegénynek, gazdagnak, introvertáltnak és extrovertáltnak: mindenkinek.
Ezért tehát, pünkösd ünnepén azt a kérdést kell feltennie
a születésnapját ünneplő egyház tagjainak: tettem-e, s ha
nem, tudok-e még eleget segíteni a Küldetés folytatásában? Látom-e a többiek küzdelmét? Érdekes kép a Szentlélek eljövetelében, hogy mindenki a másik feje fölött látta
meg a lángot, a maga feje fölött nem. Kívánom, hogy észrevegyük a másik ember tehetségét, jóságát, törekvését, s
eközben mi magunk is aktív tagjaivá válhassunk keresztény közösségeinknek!
Gere Dávid Márk SMC, plébános

Gyakran ismételt kérdések a
karanténpapságról
A márciusban hirtelen bezáruló világ mindannyiunkat
megpróbáltatás elé állított. Talán senki nem volt, aki úgy
élte tovább az életét, mint addig. Vajon mennyire változott meg egy pap élete? Mit csinált a karanténban? Gyakran feltett kérdések következnek.

Mivégre a tábor? — folytatás

Mi az, amiben azonnal megváltozott az élet a plébánián?

Most akkor ez egy gyermekmegőrző? Szülői oldalról nézve
a programadás kötelezettsége elsősorban nevelési feladat,
még akkor is, ha húsbavágó logisztikai kérdés is. Dolgozni
kell, a kisgyermeket felügyelni kell és a nagy is jobb, ha
hasznos dolgokkal törődik. Természetes, hogy az irányok
nélkül felnövő gyermek nem lesz magától jó vagy jobb.
Ahhoz sorvezető kell.

A legszembetűnőbb és azonnali változások a munkatársak
egészségének védelmével kapcsolatosak voltak. A plébánián sokféle tevékenység folyik. Az irodát be kellett zárni
és mindent átterelni online megoldásokra és amit lehet,
otthoni munkavégzésre. Az átállásra nagyjából egy hetünk
volt.
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Hogyan szerveződött a hittanoktatás, mi volt a legnagyobb kihívás ezzel kapcsolatban?

szentmisét, az megtegye és utána a helyi szentmisében is
részt vehessen.

Március 13-án este, ha nem is teljesen, de azért mindenképpen váratlan volt a bejelentés, hogy március 16-tól
digitális tantermen kívüli oktatás lesz. Tudtuk, éreztük,
hogy lesz valamikor iskolabezárás, de az váratlan volt,
hogy pénteken még úgy köszöntünk el, hogy hétfőn találkozunk és gyakorlatilag ez a hétfő – a jelenlegi kilátások
szerint – jövő szeptember lesz. A digitális oktatási forma
annyira váratlan volt, hogy időnk sem volt megijedni. „Teher alatt nő a pálma” – szokták mondani. Hát volt teher és
volt növekedés! A hitoktatás mellett a lelkiigazgatói munkát is digitalizálni kellett. Én sok eszközzel otthonosan
bánok, de nagyon megpróbált engem is: hogyan lehet egy
honlapon keresztül iskolai lelkinapot tartani alsó és felső
tagozatnak egyszerre, két napon keresztül… Ugyanakkor a
kollégáknak nagy kincs volt, hogy a digitális hét keddjén és
szerdáján nem órarend szerinti tanítás volt, hanem lelkinapok. Éjjel dolgoztam, hogy reggelre meg legyen minden.
A gyerekek csak sorra kattintottak a következő „feladatra”. Nyilván tudtuk, hogy minden gyereknek nem áll minden rendelkezésére, ezért hamarosan ezt is fel kellett
mérni. Nagyon sokat dolgoztunk. A plébánián is, a civil
tanárok is. Nem ment minden zökkenőmentesen, de aki
akart, az tudott tanulni.

Mennyiben lehet az internetes szentmise közvetítés a
jövő eszköze?
Szerintem egyáltalán nem. Jézus legfőbb üzenete, hogy az
Isten személyesen jön el hozzánk. Tehát nem üzenget,
hanem maga hozza el az üzenetet. Egyik kedvenc képem
az újszövetségből, amikor Jézus feltámasztja Jairus lányát.
Bemegy hozzá, ráteszi a kezét és végigsimítja az arcán a
tenyerét. Közben azt mondja: „Talita, kumi!” („Kislány,
kellj föl!”). Jézus egészen odaül mellé, megérinti, megfogja
és úgy adja neki vissza az életét. Isten személyes jelenlétére nem lehet az a válaszunk, hogy otthon megnézzük a
gépen vagy a telefonon, hogy az egyház hogyan ünnepel
egy studiókápolnában. Ez egy vészhelyzeti megoldás volt.
Jó volt, hasznos volt, de ezt meg kell hagyni vészhelyzetre
és vissza kell térnünk az Istennel való személyes találkozásokra a liturgiában.
Mi a legnagyobb kihívás most, a karantén után?
Azonnal életre van szükség! Mivel lelki-testi lények vagyunk, ezért a lelkünket erősítő programok, közös liturgiák, táborok szervezése most nagyon fontos. Ráadásul,
ezeket egyelőre csak digitális csatornákon tudjuk kommunikálni. A karantén alatt sok dologban frissült, megújult a
plébániai honlapunk. Nem vagyok szakember, de elő kellett venni régebbi tudásomat és újra honlapot szerkeszteni. Mivel nem honlapsablonnal dolgozom, sok időt vesz
igénybe. Ugyanakkor nagyobb teret enged a kreativitásnak. Ezzel is lehet evangéliumot hirdetni.

A hitoktatás tehát hamar megoldódott?
Szép lassan belerázódtunk. Sok-sok feladatot találtunk ki.
Munkatársunk, Marosi Szilvia szerkeszti a veszpremhittan.hu honlapot, ami országos segítséget is képes nyújtani
minden hitoktatónak. Nekem személyesen nagy erőforrás, hogy minden munkatársam problémázás nélkül
beleállt a munkába és egymást segítve találtunk ki jó
dolgokat.

A másik fontos dolog a
pénzügyekhez kötődik. Először is, sok ember vesztette
el, illetve fogja elveszteni a
munkáját. Oda kell figyelnünk arra, hogy észrevegyük
a hirtelen bajba jutott embereket és hatékony segítséget tudjunk nekik adni.
Vannak, akik nem szoktak
hozzá, hogy nehézségeik
támadnak és nem biztos,
hogy segítséget kérnek. Én nagyon bízom benne, hogy
néhány hónapon belül valóban lehet mindenkinek munkája, de enni mindenkinek minden nap kell és ezzel nekünk
lehet feladatunk a plébánián.

Mi történt a szentmisékkel?
Számos nagyböjti program
előtt állt az egyházközség.
Elég egyértelmű volt a
templomok bezárása és
hogy teljesen más utakat kell találnunk a hívek összetartására. A közvetítés gondolata hamar felmerült, de meg
kellett győzni magamat, hogy ez jó lesz. Egyrészt szimpatikus volt számomra az a gondolat, hogy az emberek a püspöküket hallgassák a veszprémi közvetítésen keresztül, de
ugyanakkor azt is lényegesnek tartottam, hogy a helyi
papokkal se szűnjön meg a kapcsolat. Nagy kérdés volt,
hogy tudunk-e úgy közvetíteni, hogy annak minősége méltó legyen a szentmise magasztosságához. Sokat kellett
tanulnom, mert az internetes közvetítéshez egyáltalán
nem értettem, de végül megszületett bennem a döntés:
vasárnap délutánonként fogunk közvetíteni! Így lehetőség
volt arra, hogy aki szerette volna meghallgatni az érseki

Amúgy az egyházközségek sincsenek könnyű helyzetben.
Az egyház alapvetően adományokból él, néhol kiegészíti
ezt valamennyi kis vállalkozási tevékenységgel. Most egyszerre szűnt meg minden, az adományok és a vállalkozási
tevékenységek is. A baj nem jön egyedül, nyolc, programokra megnyert pályázatunk nyereményét vonta vissza a
pályáztató a védekezéshez szükséges átcsoportosítások
miatt. Nyilván, érthető, szerződéskötés előtt álltunk, megtehette és szükség volt az országnak ezekre a pénzekre is.
De nekünk ez nagy érvágás. Ennek ellenére nem akarunk
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semmilyen programunkról lemondani, legfeljebb kicsit
szerényebben, de megvalósítunk mindent.

Fatimaünnep 2020. május 13.

Nagyon jól esett azoknak a testvéreknek a gondoskodása,
akik egyszerűen átutaltak egy összeget a plébániára „perselypénz” megjelöléssel. Ennek az az üzenete, hogy igen,
ott vagyunk, veletek vagyunk, fontos számunkra az egyház.

Rendhagyó módon ünnepeltük idén a májusi
Fatimaünnepünket.
Este 6 órakor imádságot
és szentmisét közvetítettünk, majd a Fatimatemplomnál elhelyeztük
a Mária szobrot, ahol
rövid imára és mécsesgyújtásra kaptak lehetőséget a néhány percre
ide látogatók. Végül este ½ 10-kor szintén YouTube-on
közvetített záróimával tért véget az ünnep.

Vége van, vagy nincs vége?
Lezárult egy fontos szakasza az életünknek. Megtudtuk,
hogy lehetnek olyan váratlan esetek, amikor alaposan ki
kell lépnünk a komfortzónánkból és tanulnunk kell. Amit
most tapasztaltunk, azt meg kell jegyezni. A vírus itt van a
világban és nem tudjuk, hogy mikor és mit okoz még. Abban változtunk, hogy képesek lettünk a gyors, hatékony
változásra. Eddig ez elképzelhetetlen volt. Ha jön még egy
kör, már nem nulláról indulunk. S közben a kiszolgáltatottságunkban talán arra is ráébredtünk, hogy az emberi környezetünkön kívül kell keresni a stabil pontot az életünkhöz. Papi, egyházi tevékenységünk legfőbb célja, hogy erre
a Stabil Pontra, Istenre rámutassunk. S közben talán az is
érzékelhető lett, hogy az Egyház Krisztus nevében most is
velünk volt. Más eszközökkel, sokkal nagyobb küzdelmek
árán, de ott volt minden nap.

Közösségeink támogatási lehetősége, bankszámlaszámaink:
Kérjük, amennyiben lehetséges utalja át egyházfenntartói hozzájárulását egyházközsége bankszámlaszámára
nevének és címének megadásával!
Az egyházfenntartói hozzájárulás összege
bevétellel rendelkező személyenként 10.000 Ft.
Havi 83.000 Ft nettó bevétel alatt 8.000 Ft

Egyházközségeink programtervezete
A nyári táborokat a 2019. szeptemberében készült éves terv
szerinti eredeti időpontokban tartjuk.
Napközistábor Nemesvámoson június 22-26.
Rókapuszta hittanostábor június 28 – július 4.
Cserkésztábor július 10-20, kiscserkészeknek július 13-16.

50.000 Ft alatti jövedelem esetén nincs elvárt egyházfenntartói hozzájárulás.

Elsőáldozási és bérmálási ünnepeket egyelőre nem tarthatunk. Bérmálás valószínű jövő nyáron lesz.

Balatonakali és Dörgicse egyházközségek:
10 91 80 0 1- 0 00 00 01 2 -7 8 88 00 04 ( Un iC r ed it )
Hidegkúti egyházközség:
10 91 80 0 1 - 0 00 00 10 6 -5 3 17 00 01 ( Un iC r ed it )
Nagyvázsony és Pula egyházközségek:
10 91 80 0 1- 0 00 00 01 2 -7 8 89 0 0 03 ( Un iC r ed it )
Nemesvámos és Veszprémfajsz községek:
He lyes b ít ett ! 73 20 0 08 6 - 11 20 03 2 1 ( T akar ék )
Tótvázsonyi egyházközség:
10 91 80 0 1 - 0 00 00 10 6 -5 2 96 00 05 ( Un i C re d it )
Vászoly és Pécsely egyházközségek:
10 91 80 0 1- 0 00 00 01 2 -7 8 86 00 06 ( Un iC r ed it )
Vöröstó, Barnag és Mencshely egyházközségek:
10 91 80 0 1- 0 00 00 01 2 -7 8 85 00 07 ( Un iC r ed it )

Az 52. Eucharisztikus Kongresszust egy évvel későbbre
halasztották: 2021. szeptember 5-12.
Kirándulások, zarándoklatok:
Október 3-ra hittanos kirándulást tervezünk.
Október 13-ra Fatima-napot tervezünk
Október 21-re Idősebb testvéreink számára tervezünk zarándoklatot Márianosztrára.
December 6-8. Adventi lelkigyakorlatot tervezünk.
Búcsúk
Vászoly – július 26. — Nagyvázsony - augusztus 20. — Tótvázsony – szeptember 13. — Balatonakali – szeptember 20. —
Nemesvámos – szeptember 27. — Veszprémfajsz – október 4.
— Dörgicse – november 7. — Pula, Vöröstó – november 8. —
Hidegkút, Barnag – november 15. — Pécsely – november 22.

Az Ifjúság körében végzett munkánkat a Tündöklő Csillag
Alapítvány támogatásával segítheti! Az Alapítvány számlaszáma: 10918001-00000069-04720019.
A nemesvámosi templomépítést és a hozzá kapcsolódó társadalmi tevékenységet a Nemesvámos Katolikus Templomáért Alapítvány támogatásával segítheti. Az alapítvány
számlaszáma: 73200127-10010574.

Üzenet Neked 5. évfolyam 2. szám
2020.05.27.
Kiadja Nemesvámos Római Katolikus Plébánia
8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.
 +36 88 509 440  + 36 30 616 00 87
Email: iroda@vamosplebania.hu www.vamosplebania.hu
Felelős kiadó: Gere Dávid Márk SMC plébános

Céges adományozók tartós adományozási szerződés esetén
adókedvezményben részesülhetnek! Az alapítványok az iroda@vamosplebania.hu címen érhetők el.
Minden adományt hálásan köszönünk!
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