
TEREMTŐ LÉLEK
  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

2017. JÚNIUS 19 - JÚNIUS 25.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        „ Én vagyok az élő kenyér, 
amely a mennyből szállt alá.” (Jn 6,51)

Reményik Sándor: Kegyelem

Először sírsz.    S akkor - magától - megnyílik az ég, 

Azután átkozódsz.    Mely nem tárult ki átokra, imára, 

Aztán imádkozol.    Erő, akarat, kétségbeesés, 

Aztán megfeszíted    Bűnbánat - hasztalanul ostromolták.

Körömszakadtig maradék-erőd.    Akkor megnyílik magától az ég,

Akarsz, eget ostromló akarattal-    S egy pici csillag sétál szembe véled,

S a lehetetlenség konok falán    S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 

Zúzod véresre koponyád.    Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Azután elalélsz. 

S ha újra eszmélsz,    Akkor - magától - szűnik a vihar,

mindent újra kezdesz.    Akkor - magától - minden elcsitul, 

Utoljára is tompa kábulattal,    Akkor - magától - éled a remény. 

Szótlanul, gondolattalanul   Álomfáidnak minden aranyágán

Mondod magadnak:   Csak úgy magától-friss gyümölcs terem.

mindegy, mindhiába. 

A bűn, a betegség, a nyomorúság,     Ez a magától: ez a Kegyelem.

A mindennapi szörnyű szürkeség 

Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!



  A hét eseményei :     m.sz.:miseszándék

      

Kedd  18.30 szentmise (ev.: Mt 5,43-48)
(jún.20.)  

Csütörtök 18.30 szentmise (ev.: Mt 6,7-15)
(jún.22.) 19-20h szentségimádás  

Szombat 8h szentmise  (ev.:Lk 1,57-66.8)
(jún.24.) (m.sz. hálából gyógyulásért és a gyógyítóért)

Vasárnap   8h  szentmise 
(jún.25.) (m.sz. Pintér Jánosért és Pásztor Józsefért és családjaikért)

9.30 szentmise (m.sz.elhunyt Ferge Györgyért
       és élő családtagokért) 

10.30 keresztelő  (Helmajer Noémi, Fekete Nándor, 
     Kanalas Dávid Jonatán)

 19h  szentmise    (ev.: Mt 10,26-33)

Pénteken, Jézus Szíve ünnepén 18.00 órakor Erdőkertesen búcsúi szentmise.
Ugyanezen a napon Veresegyházon nem tartunk szentmisét, szeretettel várunk

mindenkit az erdőkertesi ünnepi misére! 

 

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

  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

