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„És íme, én veletek vagyok a világ végéig!” 
(Mt 28,20)

A  feltámadt  Jézus  ránk  tekint  mintha  mosolyogna,  s  a  húsvét  csendjében  mellé
szegődhetünk az öröm útján. Június 3-án, a bérmálási szentmise előtt 16.45-től 17.30-ig a
Cursillo  közösség  öröm  útja  imádságot  tart  a  templomban,  melyre  szeretettel  hív
mindenkit! 

Június 3-án, 18 órától a Püspök Atya által celebrált szentmisében 24 fiatal és 7 felnőtt 
testvérünk részesül a bérmálás szentségében. Imádkozzunk értük!

Június  3-ról  4-re  virradó  éjszaka pünkösdi  Szentlélek-váró  virrasztást  tartunk  a
kápolnában az Oltáriszentség előtt. Mindenkit szeretettel várunk, hogy Urunk jelenlétében
elcsendesedve, Általa és Vele érkezhessünk meg a Szentlélek ünnepére!

 Pünkösdvasárnap egyházközségünk újra Szentlélek fesztivál megrendezésével készül
az  egyház  születésének,  templomunk  első  búcsújának  és  a  gyermeknapnak
megünneplésére. A szervezők és a meghívott vendégek már nagyon készülnek, hogy ez a
nap valóban gazdag és örömteli közös ünnepünk legyen. Reggel 9 órától este 7-ig a téren
elhelyezett pavilonokban kézművesek, kistermelők várják a vásárfiát-keresőket. 
A gyermekprogramok délelőtt 11 órától délután 5 óráig, a régi templom kertjében és a
tájház körül várják a kisebbeket. A nagyobbak eközben a méta-kupában hasznosíthatják
felhalmozódott  energiáikat.  A  programok  9.30-kor  ünnepi  szentmisével kezdődnek,
vendégünk Lukács János jezsuita atya lesz, aki a mise után előadást is tart számunkra.
Egyházközségünk kórusa délelőtt  külön műsort  is  ad.  A napot  ezután  közös  ebéddel
folytatjuk,  amihez  szívesen  fogadunk  süteményeket.  A színpadi  programok  12.30-kor
kezdődnek,  a  műsorvezető  Lajos  atya lesz.  A fellépők  között  üdvözölhetjük  majd  a
Hagyományőrzőket,  a  református  és  evangélikus  testvéreket,  valamint  Ágnes
nővéréket.  Az  ő  szolgálatukat  nemcsak  termékeik,  hanem  tombola  vásárlásával  is
támogathatjuk.  Láthatjuk/hallhatjuk  a  Veres  1  Színház zenei  összeállítását,  valamint
egyéni fellépőket is, végül táncház keretében a nézők is táncra perdülhetnek. Este a 6 órás
szentmisével, a téren pedig csendes, kötetlen együttléttel körülbelül 7-8 óra körül zárjuk a
napot.  A  rendezvény  alatt  természetesen  kávézónk is  egész  napos  nyitvatartással,
kitelepüléssel és új, nyári, hűsítő ajánlatokkal várja a betérőket. 



A hét eseményei : m.sz.:miseszándék

      
Hétfő 10h szentmise  (ev.: Jn 16,29-33)
(máj.29.)

Kedd  18.30 szentmise  (ev.: Jn 17,1-11)
(máj.30.)  
Szerda 10h szentmise  (ev.: Jn 17,11-19)
(máj.31.)

Csütörtök 18.30 szentmise  (ev.: Jn 17,20-26)
(jún.1.) 19-20h szentségimádás

Péntek  15h esküvő (Köböl Ákos – Pitner Éva)
(jún.2.)   17.30 elsőpénteki gyóntatás  

18.30 szentmise  (ev.: Jn 21,15-19)
(m.sz. Kmetty Lászlóné és Sarkadi Lászlóné édesanyákért)

Szombat 16.45 öröm útja imádság – vezeti a Cursillo közösség
(jún.3.) 18h szentmise  - bérmálás  (ev.: Jn 21,20-25)

(m.sz. hálából bérmálás 10.évfordulójára )  
20h pünkösdi virrasztás a kápolnában

Vasárnap   Pünkösd  ünnepe  -  Szentlélek Fesztivál egész nap
(jún.4.) 7h-ig pünkösdi virrasztás

8 h   szentmise 
(m.sz. A Kalász közösség összes élő és elhunyt testvéréért)
9.30 ünnepi szentmise
(m.sz. elhunyt Vas András és felesége, Dallos Margitért)

 18 h  szentmise  (gitáros mise)   (ev.: Jn 20,19-23)
(m.sz. elhunyt Zsigri Zoltánért, elhunyt Türgyei Imréért 
és nejéért, elhunyt Prehoda Juliannáért)
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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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