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

„ ...ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét” 
(Jn 11,40 )

A Nagyhét eseményei:

ápr.10. hétfő  18.30-tól gyóntatás
ápr.12. szerda 17 órától gyóntatás
ápr.13. Nagycsütörtök 18.30 szentmise
ápr.14. Nagypéntek 14h keresztút

   15h nagypénteki szertartás
ápr.15. Nagyszombat 20.30 szentmise – Húsvét vigíliája
ápr.16. Húsvétvasárnap szentmise: 8h, 9.30, 18h
ápr.17. Húsvéthétfő 8h szentmise

A karitász csoport kérésére tájékoztatjuk a testvéreket, hogy

ruhaadományok átvétele és osztása határozatlan ideig szünetel. Ha

ilyen jellegű adományt ajánlanak fel a karitász csoport részére, akkor

jelezzék ezt bizalommal a következő telefonszámon: Mondics Krisztina,

0620 2334897. Mi felkutatjuk azokat a családokat, magányosokat, akiknek

éppen arra az adományra szükségük van. Ennek a megoldásnak azt a

nevet adtuk, hogy háztól-házig, hiszen az adományozótól egyenesen a

szükségben szenvedőhöz kerül az adomány köztes tárolás nélkül.

Adományaikat előre is köszönjük.



A hét eseményei :
      m.sz.:miseszándék

Hétfő 10h szentmise (ev.:Jn 8, 12-20)
(ápr.3.)

Kedd 18.30 szentmise (ev.: Jn 8, 21-30) 
(ápr.4.)   

Szerda 10h szentmise (ev.:  Jn 8, 31-42)
(ápr.5.)

Csütörtök 18.30 szentmise (ev.:Jn 8,51-59)
(ápr.6.)    19–20h szentségimádás

Péntek  17.30 keresztút - vezeti a Zarándok csoport
(ápr.7.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 10,31-42)

 (m.sz. elhunyt Türgyei Ferencért, szüleiért és testvéreiért)

Szombat  8 h szentmise (ev.:Jn 11,45-57)
(ápr.8.)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért)  

Vasárnap   Virágvasárnap  (ev.:Mt 26,14-27,66)
(ápr.9.)  8 h szentmise (m.sz. elhunyt Czene Imréért, szüleiért, öccséért, 

 Mónikáért és elhunyt Kopasz Józsefért és szüleiért)

   9.30 szentmise  A mise előtt a Szentlélek téren barkaszentelés
 18 h szentmise (gitáros mise)

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

  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

