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     „Ha valaki utánam akar jönni... 
vegye föl keresztjét és kövessen engem.” 

 (Mt 16,24)

Túrmezei Erzsébet: 
Ha nem teszek semmit sem 

  Most nem sietek, S míg ölel a fény
  most nem rohanok, és ölel a csend,
  most nem tervezek, és árad belém,
  most nem akarok, és újjáteremt,
  most nem teszek semmit sem, míg nem teszek semmit sem,
  csak engedem, hogy szeressen az Isten. csak engedem, hogy szeressen az Isten,

  Most megnyugszom, új gyümölcs terem,
  most elpihenek másoknak terem,
  békén, szabadon, érik csendesen
  mint gyenge gyerek, erő, győzelem...
  és nem teszek semmit sem, ha nem teszek semmit sem,
  csak engedem, hogy szeressen az Isten. csak engedem, hogy szeressen az Isten.

A nyári szünet után újra indul a felnőtt katekézis Erdőkertesen. Ezen alkalmakkal
Zsolt atya vezetésével Bibliával foglalkozunk, és a Biblia üzenetét szeretnénk 
jobban megismerni. Most ősszel a szentíráson keresztül Péter és Pál apostolok 
egyéniségét szeretnénk jobban megismerni, és megtalálni, hogy mi az üzenetük a 
mi életünk számára. A találkozók kedd esténként fél 8-tól vannak az erdőkertesi 
közösségi teremben, az első alkalom: szeptember 12., kedd. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

    



    A hét eseményei :          m.sz.:miseszándék

Hétfő 10h szentmise   (ev.:Lk 4,16-30)
(szept.4.) (m.sz. elhunyt Kovácsi Andrásné, Badics Máriáért)

Kedd  18.30 szentmise (ev.: Lk 4,31-37)
(szept.5.)  (m.sz. elhunyt Révai Józsefért és feleségéért, Nagy Juliannáért)

Szerda 10h szentmise    (ev.:Lk 4,38-44)
(szept.6.)

Csütörtök 18.30h szentmise (ev.: Mt 10,28-33)
(szept.7.) 19-20h szentségimádás

Péntek 16h esküvő (Takó Péter – Keresztes Szilvia)
(szept.8.) 18.30 szentmise (ev.: Mt 1,18-23)

Szombat 8h szentmise  (ev.: Lk 6,1-5)
(szept.9.) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért és a Szeretetláng imacsoport 

 szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért)
8.30 keresztelő (Gabala Péter)
15h esküvő (Vágvölgyi Csaba – Kiss Hajnalka)
16h keresztelő (Bácskai Áron)
16.30 keresztelő (Leszák Rebeka)
17.30 esküvő (Regős Gábor – Forgács Réka)

Vasárnap   8h    szentmise (m.sz. Varju és Harcos család elhunyt tagjaiért)
(szept.10.) 8.30 evangélikus Istentisztelet az emeleti teremben

9.30 szentmise   (m.sz. Csibi-Kuti Dorottyáért)
10.30 keresztelő   (Galántai Zoárd, Vona Márton Benjámin)

 18h  szentmise  (gitáros) (ev.: Mt 16,21-27) 
(m.sz. elhunyt Filó Lászlóért)
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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: Wirth Beáta, munkatársa: Bulik Erika
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