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„ Nekünk annak tetteit kell cselekednünk, 
 aki engem küldött...” (Jn 9,4 )

Egyházi zarándoklat indul 2017.április 23-án Celldömölkre.
Program: - 11 órakor szentmise

    - a Tulipán-fesztivál megtekintése
    - délután látogatás Osli-ba, a „Mosolygós Máriához”, ott ima

Indulás: reggel 7 órakor az Újiskola utcai buszmegállóból
Részvételi díj: 3.800 Ft
Jelentkezés: Ferge Marikánál a 0620 4192291-es számon, vagy személyesen.

Röviden az egyházi hozzájárulásról

Néhány  évvel  ezelőtt  a  Püspöki  Konferencia  az  éves  nettó  jövedelem 1%-ban
határozta  meg  az  egyházi  hozzájárulás  mértékét.  (Ez  nem  azonos  a  személyi
jövedelemadó rendelkező nyilatkozatával!) Mivel mi, katolikus hívek tartjuk fenn
Egyházunkat, ezért a hozzájárulás mindenkinek lelkiismereti kötelessége (kellene,
hogy legyen…)
A befizetés módjáról folyamatosan tájékoztatjuk a híveket, de ezt az információt
csak azok hallják, akik ott vannak a szentmiséken. Ezért kérjük a testvéreket, hogy
segítsék Egyházközségünket azzal, hogy továbbadják ezt az információt!
Köszönettel:
Necz Pálné (Ilonka)

Április 1-én az Útkereső Közösség lelki napon vesz részt, a Családos Közösségnek
Tariska Eszter és Kovács Lajos atya meditációs napot tart.



A hét eseményei :
      m.sz.:miseszándék

 Kedd   10h Szent Anna közösség lelkigyakorlata
(márc.28.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 5,1-16)   

Csütörtök   18.30 szentmise (ev.:Jn 5,31-47)
(márc.30.)    19–20h szentségimádás

Péntek    17.30 keresztút - vezeti a Cursillo közösség
(márc.31.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 7,1-2.10.25-30)

   (m.sz. A márciusban temetett elhunytakért)

Szombat   8 h szentmise (ev.:Jn 7,40-53)
(ápr.1.)   (m.sz. Ambrus gyógyulásáért és a Szeretetláng imacsoport szándékára)

 
Vasárnap   8 h szentmise (ev.:Jn 11,1-45) (m.sz. elhunyt Szedlár Mihálynéért és 
(ápr.2.)  elhunyt Szedlár Lászlóért)  

    9.30 szentmise  A misében: a katekumenek befogadási szertartása
(m.sz. elhunyt Ella Péterért)

 18 h szentmise (gitáros mise) (m.sz. elhunyt Lakatos Károly 
 halálának évfordulójára és hálából születésnapra)

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

  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
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