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     „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 
 (Mt 16,16)

Meghívó a felnőtt katekumenátusba

Hová?
A katekumenátus nem valami új találmány. Már a kereszténység kezdetén, az

ősegyházban kialakult az az „intézmény”, illetve gyakorlat, ami a megtérést segíti
és a szentségek (keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás) vételére készít fel. Beavat a

Római Katolikus Egyház hitébe, hitéletébe, liturgikus életébe, küldetésébe,
szolgálatába és közösségébe.

Miért?
Ha már gyerekkorodban megkereszteltek, de nem volt alkalmad a hitről mélyebb

ismereteket szerezni és mélyebben megélni…
Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a szíved Istent, de nem vagy benne biztos,

hogyan indulj felé …
Ha felnőttként hiteddel kapcsolatban kérdésekkel találkozol, amit nem mersz

mástól megkérdezni …
Akkor szeretettel hívunk ebbe a csoportba, ahol (jobban) megismerheted Istent
és a keresztény élet teljességét a Római Katolikus Egyház szeretetközösségében.

Hogyan?
Kötetlenül beszélgetve, közösségben, őszintén, nyíltan.

Mikor?
Találkozóinkat kedden esténként tartjuk 19.15-től 21 óráig a 

Szentlélek Templom emeleti termeiben 
(Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.)

Jelentkezni lehet

Molnár Zsolt plébános atyánál a 20-9104509 telefonszámon, szeptember 18-ig.

   

tel:+36%2020%20910%204509


A hét eseményei :       m.sz.:miseszándék

Hétfő 10h szentmise (ev.:Mt 23,13-22)
(aug.28.)

Kedd  18.30 szentmise (ev.: Mk 6,17-29)
(aug.29.)  

Szerda 10h szentmise (ev.:Mt 23,27-32)
(aug.30.)

Csütörtök 17h szentmise (ev.: Mt 24,42-51)
(aug.31.) (a Katolikus Gimnázium tanévnyitó szentmiséje)

19-20h szentségimádás

Péntek 15.30 esküvő (Molnár Attila – Nyiri Adrienn)
(szept.1.) 17h urnás temetés búcsúztató szertartása

17.30 elsőpénteki gyóntatás
18.30 szentmise (ev.: Mt 25,1-13)
(m.sz. a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért)

Szombat 8h szentmise  (ev.: Mt 25,14-30)
(szept.2.) (m.sz. élő és elhunyt családtagokért)

Vasárnap   8h    szentmise (m.sz. elhunyt Hlinka Józsefért) 
(szept.3.) 8.30 evangélikus Istentisztelet az emeleti teremben

9.30 Veni Sancte szentmise  
(m.sz. elhunyt Vas Istvánért, szüleiért és testvéreiért)
10.30 keresztelő (Döbröntei Csenge)

 18h  szentmise  (ev.: Mt 16,21-27) 

A Veni Sancte tanévnyitó szentmisére szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket,
pedagógusokat, szülőket! A misében kérjük a Szentlélek áldását, segítségét a

tanévhez. A gyerekek hozzák magukkal az iskolatáskájukat, melyeket a mise végén
megáldunk!

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

  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

