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      „A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe.” 

                    (Mt 13,24) 

 

Jókai Anna: Pontosítás 

 

Az angyaloknak nincsen szárnyuk 

– tudnak röpülni 

Az ördög nem fekete 

– annál sokkal sötétebb 

A menny nem fönt a pokol nem lent 

nem hely inkább állapot 

Jézus nem fotogén és nem fecserészik 

– Ő nem a tévékettő sztárja 

Krisztus nem csak meghalt értünk 

– elő is élt nekünk valamit 

Isten nem ősz és nem lakozik 

– Ő van, tér s idő felett 

Az ember többé nincs gyámság alatt 

– az útért és az irányért maga felel 

A halál akár a mag halála nem pusztán rothadás 

– hanem az új hajtás feltétele 

 
 

Július 26-án, szerdán, 19 órától megemlékezés lesz Jókai Annáról, a 

közelmúltban elhunyt írónőről. Közreműködik: Pitti Katalin, Maczkó Mária 

(ének); Hegedűs Valér (orgona). Műsorvezető: Kopeczky Lajos. Részletek a 

kihelyezett plakáton és szórólapokon olvashatók. 
 

           

Jövő szombaton, július 29-én, 19 órától Bátori István orgonakoncertjét 

hallgathatjuk templomunkban. Jegyek elővételben az Innovációs 

Centrumban kaphatók, de a koncert előtt a templomban is megvásárolhatók.  

Részletek a kihelyezett plakáton és szórólapokon olvashatók. 
 



          

 A hét eseményei :         m.sz.: miseszándék   
 

 Hétfő    10 óra szentmise (ev.: Mt12,38-42) 
(júl.24.) 
 

Kedd     10 óra keresztelő: Nyerlucz Lilien Panna 

(júl.25.)    18.30 szentmise (ev.: Mt 12,46-50) 
 

 Szerda   10 óra szentmise  (ev. Mt 13,1-9) 

 (júl. 26.)    19 óra megemlékezés Jókai Annáról 
 

 Csütörtök   18.30 szentmise (ev.: Mt 13,10-17) 

 (júl. 27.)    (m.sz. Csaba atyáért) 

 Péntek    18.30 szentmise (ev.: Mt 13,18-23) 

 (júl. 28.)   (m.sz. a július hónapban temetettekért)     

 Szombat   8 óra szentmise   (ev.: Mt 13,24-30)   

 (júl. 29.)    (m.sz. hálaadás 25. házassági évfordulóra) 
 

 Vasárnap      8 óra  szentmise      (m.sz. elhunyt Mártiért és unokáiért) 

 (júl. 30.)    9.30 szentmise  (m.sz. hálából 50. házassági évfordulóra) 

      keresztelő: Semler Nimród Bence; Várhegyi Hedvig 

       19 óra  szentmise    (ev.: Mt 13,24-43)  

              

 

Templomunk nyári nyitvatartása: 

a szentmisék alatt, ezen kívül 

szerda kivételével minden nap 10-12 és 16-18 óráig (szerdán zárva). 
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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: Ferencz  Zoltán, munkatársa: Bulik Erika      
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