
   TEREMTŐ LÉLEK 
HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                     2023. május 22– május 28.

              „Mikor elérkezett pünkösd napja,  

mindannyian együtt voltak,  

ugyanazon a helyen.” (ApCsel 2,1)
 

Szentlélek ünnep 

Pünkösd, 2023. 
 

Kedves testvéreim! 

 

Nagy szeretettel hívlak és várlak benneteket 2023. május 28-án, Pünkösdvasárnap 

a Szentlélek ünnepre! Ezen a napon egy eucharisztikus közösségként, egyetlen 

szentmise keretében szeretnénk ünnepelni templomunk búcsúnapját, melynek 

kezdési időpontja délelőtt fél 10. 

Lelkes önkéntes munkatársaim már hónapok óta készülnek arra, hogy a szentmisét 

követően az egész nap folyamán együtt legyünk a különféle programokban is. 

Szeretnénk, ha minden korosztály megtalálná a neki megfelelőt, kicsi és nagy, 

fiatal és korábban született testvérünk egyaránt. A részletes programot a 

hirdetőtáblán és elektronikus felületeinken olvashatjátok. 

Reménység szerint jó idő lesz, vagyis szabad téren, de templomunk épületében is 

lesz lehetőség, hogy ki-ki érdeklődési területének megfelelően vegyen részt ezen 

az ünnepi eseményen. Ebédidőben meleg ételt biztosítunk, a környezettudatosság 

jegyében, ne felejtsétek otthon mélytányérjaitokat és evőeszközeiteket sem! 

 

A találkozás reményében, Robi atya 

        

 

 



  A hét eseményei            m.sz: miseszándék 

 

 

 

 

 

Hétfő  10h szentmise (ev.: Jn 16,29-33)  
(máj.22.)  

Kedd  7h szentmise (ev.: Jn 17,1-11a)  

(máj.23.) (m.sz. Zsiga Pálért halálának 6.évfordulóján)            

Szerda 10h szentmise (ev.: Jn 17,11b-19)  

(máj.24.)   

Csütörtök 6-18h szentségimádás 

(máj.25.) 18.30 szentmise (ev.: Jn 17,20-26) 

Péntek 17h gyóntatás 
(máj.26.) 17.30 Öröm útja 

18.30 szentmise (ev.: Jn 17,20-26) 

(m.sz. a hónapban temetett elhunytakért) 

Szombat    7h szentmise (ev.: Mt 9,35-38)  

(máj.27.) 18.30-19.30 szentségimádás  

Vasárnap Pünkösd 

(máj.28.) 9.30 ünnepi szentmise (ev.: Jn 20,19-23)  

(m.sz. elhunyt Pintér Jánosért és családjáért;  

elhunyt Pásztor Józsefért és családjáért) 

11-17h Közös ünneplés sokféle programmal 
  
 

 

 

 
 

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

A Hírlevelet kiadja a veresegyházi Római Katolikus Egyházközség 

Cím: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3. 
Az egyházközség bankszámlaszáma: 66000011-11058117 

A Várhelyi Vilmos Alapítvány adószáma: 18697438-1-13 

 Plébános: Rolik Róbert    Plébániai ügyintézés:   

 Telefon: 30/473-1402    hétfő: 9-12h (Wirth Beáta) 
 E-mail: rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu     kedd: 16-18.30 (Robi atya) 

 Plébániai irodavezető: Wirth Beáta   péntek: 9-12h (Wirth Beáta)  

 Tel: 30/261-5521     péntek:15-17h (Szabó Gábor)  

 E-mail: wirthbea@gmail.com 
Templomlátogatással és a templomi programokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Bulik Erika gondnoknál a 

30/613-1875-ös telefonszámon. 

A hírlevél szerkesztője: Wirth Beáta 
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