TEREMTŐ LÉLEK
HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

2018. július 16 – július 22.
„Mert kiválasztott minket…, hogy szentek és
szeplőtelenek legyünk előtte a szeretetben.” (Ef 1,4)
„A sötétség a világosság hiánya. Nem lehet összetörni és kilapátolni az ablakon.
Sokkal egyszerűbb, ha meggyújtunk egy gyertyát. Tehát nem a rossz, a hiány ellen
kell küzdeni, hanem életre hívni a fényt, a saját életünkben és másokéban
egyaránt.”
„A simogatás, a dicsérő szó, a gondoskodás, a törődés elmulasztása sokszor jobban
fáj, mint egy pofon.”
„Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi életünk olyan,
mint egy marék aranypor. Hatalmas érték, kincs. De hogyha nem adjuk oda
valamiért, akkor is kiperegnek a mindennapok az ujjaink közül.”
„Boldog az az ember, aki csak az után vágyakozik, ami az övé, mert a hűség
biztonságot, bizalmat és teljességet ad.”
„Ne ijedj meg saját hibáidtól, gyarlóságaidtól! Örvendenünk kell, ha felszínre
jutnak fogyatékosságaink, korlátaink, akárcsak az orvosnál, ha kiderül a
betegségünk, mert csak arra a kórra kereshetünk gyógyírt, orvosságot, amelyet
felismerünk.”
„Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat! Vágysz dicséretre? Dicsérj meg
másokat (...)! Vágysz kedvességre? Légy kedves!”
„Ha egy meredek lejtőn a sárban csúszom lefelé, nem elég, ha elhatározom, hogy
nem csúszom tovább, hanem lépnem kell felfelé, hogy végül ne zuhanjak le a
mélybe.”
„A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki
megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.”
(Böjte Csaba gondolatai)

A hét eseményei:

Hétfő

m.sz.:miseszándék

10h szentmise (ev.: Mt 10,34-11,1)

(júl.16.)

Kedd

18.30 igeliturgia (ev.: Mt 11,20-24)

(júl.17.)

Szerda

10h szentmise (ev.: Mt 11,25-27)

(júl.18.)

Csütörtök

18.30 szentmise (ev.: Mt 11,28-30)

(júl.19.)

19-20h szentségimádás

Péntek

18.30 igeliturgia (ev.: Mt 12,1-8)

(júl.20.)

Szombat

8h szentmise (ev.: Mt 12,14-21) (m.sz. két elhunyt Annáért)

(júl.21.)

8.45 keresztelő (Chmelik Dávid)
13.30 esküvő (Kóti Krisztián – Szigligeti Dóra)
17h esküvő (Csonka István – Kiss Bettina)
21-22h szentségimádás

Vasárnap

8h szentmise (ev.: Mk 6,30-34)

(júl.22.)

(m.sz. elhunyt Annáért, Borbáláért és szüleikért)

9.30 szentmise
10.30 keresztelő (Gerhát Júlia Virág, Holub Tamás,
Máthé-Homonnai András, Nyeste Júlia, Varga Olivér)

19h szentmise

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Hírlevelet kiadja a veresegyházi Római Katolikus Egyházközség
Cím: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.
Az egyházközség bankszámlaszáma: 66000011-11058117

Plébános: Molnár Zsolt
Telefon: 20/910-4509
E-mail: veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu
Irodaügyelete: kedden és csütörtökön
17-18 óra között a plébániai irodában.

Plébániai irodavezető: Wirth Beáta
Elérhető személyesen munkanapokon 8-12 óra között
a plébánián, vagy a 30/261-5521-es telefonszámon.
Templomlátogatással és a templomi programokkal
kapcsolatban érdeklődni lehet Bulik Erika gondnoknál
a 30/613-1875-ös telefonszámon.

A Hírlevél szerkesztője: Wirth Beáta, munkatársa: Bulik Erika

