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

„ Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték...” 
(Lk 24,31)

A Fületlen Bögre kávézóban május 7-én, vasárnap 16 órakor  

gyógytea-kóstolót,bemutatót tart  Pesei Rozi, a gödöllői Herba

gyógynövénymanufaktúra megalapítója.

Kérjük  a  testvéreket,  hogy  adónk  1+1%-val  támogassuk  katolikus

egyházunkat,  és  egyházközségünk alapítványát.  Alapítványunkról,  annak

céljairól,  működéséről  a  hirdetőtáblán  található  tájékoztatón,  vagy  a

honlapunkon olvashatnak.  Az idei  évtől  lehetőség van arra, hogy a NAV

készítse  el  az  adózók  bevallását.  Ebben  az  esetben  az  1%-ról  való

rendelkezésről  tájékozódhatunk a  www.johelyrekerul.hu honlapon.  Abban

az  esetben  is  tegyük  meg  felajánlásunkat  a  Katolikus  Egyháznak,  ha

személyi jövedelemadónk nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít!

Minden,  az  egyházmegyék  részéről  a  plébániáknak  nyújtott  anyagi

támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi

ki.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011

A Várhelyi Vilmos Alapítvány adószáma: 18697438-1-13

http://www.johelyrekerul.hu/


A hét eseményei :
      m.sz.:miseszándék

Hétfő 10h szentmise  (ev.: Jn 6,22-29)
(máj.1.)

Kedd  18.30 szentmise (ev.: Jn 6,30-35)
(máj.2.)  

Szerda 10h szentmise  (ev.: Jn 6,35-40)
(máj.3.)

Csütörtök 18.30 szentmise  (ev.: Jn 6,44-51)
(máj.4.) 19-20h szentségimádás

Péntek  18.30 szentmise  (ev.: Jn 6,52-59) 
(máj.5.)   

Szombat 8h szentmise  (ev.: Jn 6,60-69) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért
(máj.6.)   és a Szeretetláng imacsoport szándékára)

 15.30 esküvő (Pomázi Krisztián – Perneczky Rita)

Vasárnap   8 h   szentmise   (m.sz. édesanyákért és nagymamákért)
(máj.7.) 9.30 szentmise   (m.sz. három elhunyt édesanyáért és 

 nagymamáért)
16h gyógytea-kóstoló, bemutató a kávézóban Pesei Rozival

 18 h  szentmise  (gitáros mise) (ev.: Jn 10,1-10)
  

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

  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

