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„Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok.” 
(Jn 14,18)

Mindenkit  szeretettel  várnak hangversenyükre  a  würzburgi  Zeneművészeti

Főiskola  harsonatanszékének  hallgatói  május  26-án,  jövő  pénteken 16  órától.

Előadásukban komoly és könnyedebb műfajú darabok is megszólalnak. Részletek a

kihelyezett plakáton olvashatók.

Május  27-én,  szombaton  18  órától az  óbudai  Danubia  zenekar  ad  koncertet

templomunkban. A belépés a szabad helyek számának függvényében ingyenes. A

koncert plakátja a hirdetőtáblán megtekinthető.

Szeretettel  hívjuk  a  kedves  testvéreket  a  Fületlen  Bögre  kávézó  következő

beszélgetős  programjára  május  28-án,  jövő  vasárnap  délután  fél  4-kor.

Vendégünk  V.  Kulcsár  Ildikó,  a  Nők  Lapja  újságírója.  Hívja  meg  barátait,

szomszédait,  ismerőseit  és töltődjön fel  egy korty derűvel Ön is!  A műsor után

lehetőség  lesz  könyvet  vásárolni  és  dedikáltatni  is.

A belépés  ingyenes,  de  előzetes  regisztrációhoz  kötött,  melyet  a  folyosón  és  a

kávézóban  kihelyezett  jelentkezési  lapokon  lehet  megtenni.

Támogatói jegyek a helyszínen vásárolhatóak. További információk a kihelyezett

plakáton.



A hét eseményei : m.sz.:miseszándék

      
Hétfő 10h szentmise  (ev.: Jn 15,26-16,4a)
(máj.22.)

Kedd  18.30 szentmise  (ev.: Jn 16,5-11)
(máj.23.)  

Szerda 10h szentmise  (ev.: Jn 16,12-15)
(máj.24.)

Csütörtök 18.30 szentmise  (ev.: Jn 16,16-20)
(máj.25.) 19-20h szentségimádás

Péntek  16h a würzburgi Zeneművészeti Főiskola rézfúvósainak 
(máj.26.)  koncertje

  18.30 szentmise  (ev.: Jn 16,20-23) 
 (m.sz. a hónapban temetett elhunytakért)

Szombat 8h szentmise   (ev.: Jn 16,23-28)
(máj.27.)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért és 

  a Szeretetláng imacsoport szándékára)
16h esküvő (Katona Zoltán – Magyar Szilvia)  
18h a Danubia zenekar koncertje

Vasárnap   Urunk mennybemenetele
(máj.28.) 8 h   szentmise (m.sz.a Bóta család elhunyt tagjaiért )

9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Ella Istvánné, Mészáros Ilonáért)
10.30  keresztelő (Szoboszlai Enikő, Szmolányi Panka, 

Somorjai Zsombor Zoltán, Gémesi Marton Bence)
15.30  a kávézó vendége V. Kulcsár Ildikó

 18 h  szentmise  (gitáros mise)   (ev.: Mt 28,16-20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  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

