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     „ Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, 
én is megvallom Atyám előtt...” (Mt 10,32)

Vasárnap, július 2-án 15 órától Gospel koncert lesz templomunkban, a XIV.
Louis Armstrong Jazz Fesztivál keretein belül, az Egyesült Államokból érkező
előadók közreműködésével. Részletek a kihelyezett plakáton és szórólapokon

olvashatók.

Július 8-án szombaton 15 órakor lesz a Karitász nyugdíjas találkozó

Helyszín: Római Katolikus Plébánia mellett lévő Tájház udvara.
A találkozónk címe: A lélek örökké fiatal

Néhány részlet a programból:
Tanítás  (Csillag  Péter),  Hagyomány  őrzők,  vers,  közös  éneklés,  zenehallgatás,
beszélgetés, agapé
Szükség esetén a szállítást is megoldjuk.
A  szállítási  igényt  kérjük  legkésőbb  július  7-ig  jelezni a  megadott
telefonszámon, vagy személyesen a Karitász tagoknál!
Az alkalomra bárki elhozhatja kedvenc versét, dalát, …, mellyel örömet szeretne
okozni  a  jelenlévőknek.  Kérjük  jelezni  a  rendezvény  előtt,  ha  valaki  készül
valamilyen  verssel,  énekkel,  vagy  produkcióval,  hogy  tudjuk  programunkat  a
fellépőkhöz igazítani.

Lelkek, ha találkoznak
Születik itt igazi öröm ..." 

/Nádudvari Nagy János/
A találkozóra elfogadunk adományként  házi  készítésű süteményt,  melyet  kérjük
közvetlen  a  találkozó  kezdete  előtt  a  helyszínen  átadni  a  szervezőknek.
Adományaikat előre is köszönjük.
Elérhetőségünk: Mondics Krisztina 0620 233 4897

A Veresegyházi Római Katolikus Egyház Karitász csoportja



  A hét eseményei :     m.sz.:miseszándék

      
Hétfő 10h szentmise (ev.: Mt 7,1-5)
(jún.26.)

Kedd  18.30 szentmise (ev.: Mt 7,6. 12-14)
(jún.27.)  (m.sz. elhunyt Leszák Jánosért, feleségéért és fiaiért)

Csütörtök 18.30 szentmise (ev.: Mt 16,13-19)
(jún.29.) 19-20h szentségimádás

Péntek 18.30 szentmise (ev.: Mt 8,1-4)
(jún.30.) (m.sz. a hónapban temetett elhunytakért)  

Szombat 8h szentmise  (ev.: Mt 8,5-17)
(júl.1.) (m.sz. elhunyt M.Tóth Annáért, elhunyt Boros Annáért 

és családtagjaikért)

Vasárnap   8h  szentmise (m.sz. elhunyt Dian Pálért)
(júl.2.) 9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Türgyei Istvánnéért halálának 

 5.évfordulóján) 
10.30 keresztelő  (Illés Nóra Emília, Ujvári Kincső Anna, 

Ujvári Kende András, Kocsis Dániel)
15h gospelkoncert

 19h  szentmise    (ev.: Mt 10,37-42) 
 (m.sz. elhunyt Tóth Jánosért, és fiáért, Tiborért)

Június 30-án, pénteken lesz Őrbottyánban a vácbottyáni templom búcsú ünnepe. Ebből az
alkalomból  Beer  Miklós  megyéspüspök  atya  ünnepi  szentmisét  tart  a  Péter-Pál
templomban este  hat  órakor.  Utána beszélgetés  és  agapé lesz  a  volt  iskola épületében.
Szeretettel várják a veresegyházi híveket is! 

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

  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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