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„ ...aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, 
  soha többé nem szomjazik meg...” (Jn 4,14)

 Március 20-án (hétfőn) 19 órai kezdettel Orgonahangversenyre hívunk
minden érdeklődőt a Szentlélek- templomba. A kiváló Svájcban élő

orgonaművész, Yuval Rabin műsorának címe: 
A nyugati és keleti zene találkozása. A rendhagyó időpontban megtartott

hangverseny igazi zenei csemegének ígérkezik.  

Március 19-26-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
kezdeményezésére nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk. Az

adományok elhelyezhetők a templom előterében, az erre a célra kijelölt
helyre. Az adományokat a helyi karitász-csoportunk juttatja el a

rászorulóknak.
„Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog

világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd
igazságod, és az Úr dicsősége lesz hátvéded.” (Iz.58, 7-8)

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha
hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 Ft-al segítünk. 

Március 24-26-ig a családos közösség nagyböjti lelkigyakorlaton vesz részt 
Zatykó László atyával.



A hét eseményei :
       m.sz.:miseszándék

Hétfő   10h szentmise – Szent József ünnepe   (ev.: Mt 1;16-18, 21-24)
(márc.20.) (m.sz.elhunyt Bartus Imréért, Seres szülőkért és lányukért, Erzsébetért)

  19h orgonakoncert – Yuval Rabin

Kedd   16h keresztelő
(márc.21.)   18.30 szentmise (ev.: Mt 18,21-35)

Szerda   10 h szentmise (ev.: Mt 5,17-19)
(márc.22.)

Csütörtök   18.30 szentmise (ev.:Lk 11,14-23)
(márc.23.) (m.sz. elhunyt Geri Attiláért 

 és édesanyjáért, Geri Sándorné, Annáért)
  19–20 h szentségimádás

Péntek    17.30 keresztút - vezeti az Útkereső közösség
(márc.24.)   18.30 szentmise (ev.: Mk 12,28-34)

Szombat   8 h szentmise – Urunk születése hírüladásának ünnepe 
(márc.25.)   (Gyümölcsoltó Boldogasszony) 

  (ev.:Lk 1,26-38)
(m.sz.: Ambrus gyógyulásáért, elhunyt Pap Tibor halálának 4.évfordulójára)

Vasárnap   8 h szentmise (ev.:Jn 9,1-41) (m.sz.: elhunyt Kisák Gyuláért) 

(márc.26.)  9.30 szentmise  A misében: a katekumenek skrutínium szertartása 
(m.sz.: elhunyt édesanyáért)

 10.30 keresztelő (Jávorszki András)

 18 h szentmise (gitáros mise)
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  A Hírlevelet kiadja a veresegyházi Római Katolikus Egyházközség

Cím: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.

          Az egyházközség bankszámlaszáma: 66000011-11058117            

       Plébános: Molnár Zsolt               Plébániai irodavezető: Wirth Beáta 

       Telefon: 20/910-4509        Elérhető személyesen munkanapokon 8-12 óra között

       E-mail: veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu        a plébánián, vagy a 30/261-5521-es  telefonszámon.

       Irodaügyelete: kedden és csütörtökön        Templomlátogatással és a templomi programokkal

       17-18 óra között a plébániai irodában. kapcsolatban érdeklődni lehet Bulik Erika gondnoknál

       a  30/613-1875-ös telefonszámon.

 A Hírlevél szerkesztője: Wirth Beáta, munkatársa: Bulik Erika

mailto:veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu

