
TEREMTŐ LÉLEK
  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

2017. JÚNIUS 5 - JÚNIUS 11.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”
(Jn 19, 21)

Túrmezei Erzsébet:
Otthonom

Otthonom a templom.     Mesterem műhelye. 
Ajtaján belépve mindig hazaérek,      Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen,
Ismerősen csendül fülembe az ének,      hogy régi emberből új emberré tegyen!
Mintha minden hangja simogatás lenne!      Hogy amíg templomát látogatom híven,
Égi Atyám keze simogat meg benne.      templommá formálja egész bűnös 

   szívem!

Megterített asztal, - Otthonom a templom. 
éhező mellőle sose kel fel éhen, Mennyei otthonom halvány földi mása,
megelégedhetik mennyei kenyéren: drága tükörképe, szent hívogatása! 
élet kenyerével, élet italával, Míg egykor mennyei hajlékod befogad,
igében, szentségben: Krisztussal magával. köszönöm Istenem, földi hajlékodat!

Június 10-én szombaton Dr. Katona István ny. egri segédpüspök atya lesz a 
vendégünk. A fatimai évfordulóhoz kapcsolódóan 17 órától tart két előadást a 
Szentlélek-templomban. Részletek a kihelyezett plakáton és szórólapokon 
olvashatók.

Június 11-én 19 órától két fiatal, Túri Péter és Reincke Bogdan, a váci 
Zeneművészeti Szakközépiskola végzős diákjainak orgonakoncertjét hallgathatjuk 
templomunkban. Hangversenyükön a zeneakadémiai felvételi darabjaikat adják elő.



A hét eseményei : m.sz.:miseszándék

      

Kedd  18.30 igeliturgia (ev.: Mk 12,13-17)
(jún.6.)  

Csütörtök 18.30 szentmise (ev.: Mk 12,28-34)
(jún.8.) 19-20h szentségimádás

Péntek  18.30 szentmise (ev.: Mk 12, 35-37)
(jún.9.)    

Szombat 8h szentmise  (ev.: Mk 12,38-44)
(jún.10.) (m.sz. hálából 22. házassági évfordulóra)

16h keresztelő  (Gyursó Elizabet Sarolta)
17h Katona István ny.segédpüspök atya előadása

Vasárnap    Szentháromság vasárnapja
(jún.11.)  8 h   szentmise  (m.sz. elhunyt Lugosi Gyuláért és feleségéért)

 9.30 szentmise – gyerekmise 
      (m.sz. elhunyt Fekete Vendelért)

 15h OST közösség fogadalommegújító alkalma
  18 h  szentmise  (gitáros mise)   (ev.: Jn 3,16-18)

 19h orgonakoncert

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

  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

