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„ Hát nem lángolt a szívünk, amikor 
   beszélt hozzánk...?” (Lk 24,32 )

Túrmezei Erzsébet

MEDDIG?

       Uram, Teneked sok a Pétered, Susognak a szélben ringó habok:

       sokak a nagycsütörtök éjszakáid. a halászbárka, otthon képe hív…

       S olyan kevés a csendes Jánosod, Ó, legalább búcsúzni kellene!

       aki nem ígér, nem fogadkozik, Hamu alól az életösztön is 

       de elkísér a Golgotáig. felparázslik: Ó, ilyen hirtelen?

       Mert olyan könnyű azt kimondani Egy percre olyan szép lesz a világ,

       egy izzó percben: Meghalok Veled! átölel minden színe, illata!

       De annyi minden visszahúzna még, S már el is hangzott a “Nem ismerem”!

       ha ránk borul a szörnyű éjszaka, Uram, Teneked sok a Pétered,

       ha érint a fagyos lehelet. sokak a nagycsütörtök éjszakáid.

       Talán csak egy kis gyermek mosolya, Ó, bár lennék csendes Jánosod,

       vagy a hitves könnyfátyolos szeme… aki nem ígér, nem fogadkozik,

      de hű marad egész a Golgotáig!

     

Csütörtökön délelőtt 10 órától a váci székesegyházban lesz az olajszentelési
mise, amelyet Püspök atya mutat be az egyházmegye papságával együtt.

Szeretettel várják a veresegyházi híveket is. Ebben a misében az
Oltáriszentség alapításának ünnepén, a papságért is imádkozunk. 



A hét eseményei :
      m.sz.:miseszándék

Hétfő 10h szentmise (ev.:Jn 12,1-11)
(ápr.10.) 18.30 gyóntatás

Kedd 17.30 keresztelői felkészítő
(ápr.11.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 13,21-33.36-38)

(m.sz. Pásztor Pál atya halálának évfordulójára)

Szerda 10h szentmise (ev.:  Mt 26,14-25)
(ápr.12.) 17h gyóntatás

Nagycsütörtök 18.30 szentmise az Utolsó vacsora emlékére
(ápr.13.) (ev.:Lk 4,16-21)
   Az esti szertatástól 22.00 óráig virrasztást tartunk arra emlékezve, 

hogy ezen az éjszakán Jézus a Getszemáni kertben virrasztott, és 
barátait - az apostolokat – is kérte, hogy virrasszanak vele.A virrasztás 
elején Jézus búcsúbeszédét olvassuk, utána csendben imádkozunk.

Nagypéntek   14h keresztút – vezetik a plébániai munkatársak 
(ápr.14.)   15h Az Úr szenvedésének ünneplése (ev.: Jn 18,1-19,42)

Nagyszombat 20.30 szentmise – Húsvét vigíliája (ev.:Jn 20,1-9)
(ápr.15.)  Kérjük a testvéreket, hogy a feltámadási szertartásra 

hozzanak magukkal gyertyát!   (m.sz. Ambrus gyógyulásáért)

Húsvétvasárnap - Urunk feltámadása
(ápr.16.)   8 h szentmise    (m.sz. Kisák családért)

9.30 ünnepi szentmise (m.sz. elhunyt Maruszki Jánosnéért)
10.30 keresztelő (Ódor Anna, Szabó-Strausz Benedek)

 18 h szentmise  (gitáros mise) (ev.:Lk 24,13-35)
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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
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