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„ Valóban feltámadt az Úr...” (Lk 24,34 )

„Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!

Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az Úrhoz, mert

megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.

Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok -

mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az

én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amint az eső és

a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé,

gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,

éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám

eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.

Azért örömmel vonultok majd ki, békében vezet utatok. A hegyek és halmok

örömujjongásban törnek ki előttetek, és a mezőnek minden fája tapsol majd.

Ciprusfenyő sarjad a tövisbokor helyett, és a bogáncs helyett mirtusz fakad. Az Úr

dicsőségére következik ez be mind, eltörölhetetlen örök jelül.”

(Iz 55, 6-13) 



A hét eseményei :
      m.sz.:miseszándék

Hétfő 8h szentmise  (ev.:Mt 28,8-15)
(ápr.17.)

Kedd  18.30 igeliturgia (ev.: Jn 20,11-18)
(ápr.18.)  

Szerda 10h szentmise  (ev.:  Lk 24,13-35)
(ápr.19.)

Csütörtök 18.30 igeliturgia (ev.:Lk 24,35-48)
(ápr.20.) 19-20h szentségimádás

Péntek  18.30 szentmise  (ev.: Jn 21, 1-14)
(ápr.21.)   (m.sz. hálából házassági évfordulóra)

Szombat 8h szentmise  (ev.:Mk 16, 9-15)
(ápr.22.)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért                                                          

és a Szeretetláng imacsoport szándékára)

Vasárnap   Az isteni irgalmasság vasárnapja
(ápr.23.) 8 h   szentmise    (ev.:Jn 20, 19-31)    

9.30 szentmise - gyerekmise  
   (m.sz. elhunyt Boros József halálának 13.évfordulójára, 
     elhunyt Boros Györgyért és feleségéért  és
     elhunyt Takács Jánosért és feleségéért)

10.30 keresztelő   (Matejcsok Maja, Chmelik Júlia)
 18 h  szentmise   (gitáros mise)

  (m.sz. elhunyt Richter Árpádért)
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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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