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

        „ ...azért küldte Isten a Fiút a világba, .... 
  hogy üdvözüljön általa a világ.” (Jn 3,17)

Íme a test

Íme a test, mely érted adatott, 
S a vér, amely a bor színén ragyog. 

Az életed, amely csak benne él, 
Általa lesz megszentelt kenyér. 

Kenyér, hogy táplálhass másokat, 
Mert Krisztus a társává fogad.

(Kozma László)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismerve sok keresztény közösség 

helyzetét úgy döntött, hogy az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére 

online adománygyűjtést hirdet, amelyhez egy erre a célra létrehozott 

bankszámlaszámon (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104

—18181490—14000003) keresztül tudnak hozzájárulni. A gyűjtés elsődleges célja,

hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a keresztényeknek, akiknek lehetőségük 

nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik 

újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek megteremtését. A támogatásokat már 

mostantól át lehet utalni az erre a célra kijelölt számlára, a gyűjtés a tervek szerint 

augusztus végéig tart. 



A hét eseményei : m.sz.:miseszándék

      

Kedd  17.30 keresztelői felkészítő
(jún.13.)  18.30 igeliturgia (ev.: Mt 5,13-16)

Csütörtök 18.30 szentmise (ev.: Mt 5,20-26)
(jún.15.) 19-20h szentségimádás

Péntek  18.30 szentmise (ev.: Mt 5,27-32)
(jún.16.)    

Szombat 8h szentmise  (ev.: Mt 5,33-37)
(jún.17.) 11.30 h keresztelő  (Déri Anna Zsófia)

17h esküvő (Bennő Márton – Nagy Zsuzsanna Zsaklin)

Vasárnap    Úrnapja - Krisztus szent teste és vére
(jún.18.)  8h   szentmise  (m.sz. elhunyt Billinger nagyszülőkért, 

gyerekeikért és unokáikért)
 9.30 szentmise – utána körmenet

      (m.sz. hálából Zsolt 50.születésnapjára)
 kb.11h keresztelő (Lovas Johanna, Emma Steinlechler)

  18h  szentmise  (gitáros mise)   (ev.: Jn 6,51-58)
 (m.sz. hálából a családos közösség idei évéért)

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

  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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