TEREMTŐ LÉLEK
HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

2017. AUGUSZTUS 14 – AUGUSZTUS 20.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„...amint merülni kezdett, felkiáltott: Uram,
ments meg engem! Jézus azonnal kinyújtotta
a kezét, megragadta őt...” (Mt 14,30-31)

„...szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek,
megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne
csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a
gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a
külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása
vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz,
őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok és nem áldozatot."
Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem
férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen,
vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a
jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy
kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes,
hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld
a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.”
(István király intelmei Imre herceghez – részlet)

Augusztus 20-án, 18 órakor, a városi ünnephez kapcsolódva a Szentlélektemplomban a Budapesti Bach Kórus ad hangversenyt. Vezényel és orgonán
közreműködik: Ella István Liszt-díjas orgonaművész, karnagy. Részletek a
kihelyezett plakáton olvashatók.

A hét eseményei :

Kedd

Szűz Mária mennybevétele

(aug.15.)

17.30 keresztelői felkészítő

m.sz.:miseszándék

18.30 szentmise (ev.: Lk 1,39-56)
(m.sz.hálából születésnapra)

Csütörtök

18.30 szentmise (ev.: Mt 18,21-19,1)

(aug.17.)

19-20h szentségimádás

Péntek

18.30 szentmise (ev.: Mt 19,3-12)

(aug.18.)

(m.sz. elhunyt Ilonákért)

Szombat

8h szentmise

(aug.19.)

Vasárnap
(aug.20.)

(ev.: Mt 19,13-15)
(m.sz. Ambrus gyógyulásáért és
a Szeretetláng imacsoport szándékára)
8.30 keresztelő (Keczeli György Károly)

Szent István király, Magyarország fővédőszentje
8h szentmise (m.sz. a Fekete család elhunyt tagjaiért és
Prehoda Józsefnéért halálának 3.évfordulójára)
9.30 ünnepi szentmise (m.sz. elhunyt Balogh Lászlóért,
öccséért és szüleikért)

18h koncert

19h szentmise (ev.: Mt 7,24-29)

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

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

