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

„Én ennek az utolsónak is annyit  

akarok adni, mint neked.” (Mt 20,14) 

   

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit énekes-gitáros dicsőítésünkre szept.29-én, 

pénteken 19 órától a kápolnába! 
 

 

 

A szeptemberrel már itt-ott belénk mélyesztette fogait a következő időszak nyirkos, 

szeles időjárása. Nekünk azonban feltett szándékunk, hogy helyet kínáljunk a 

melegségre váró lelkek találkozásának, ezért ősztől új meleg italokkal, 

finomságokkal és programokkal jelentkezünk. 

Első élménybeszámolós, teakóstolós rendezvényünk címe:  

HAZATÉRŐ VÁNDOROK: Réka és Bence kínai kalandja. 

Vendégünk Petneházy Réka és Rév Bence lesz, akik nemrégiben érkeztek vissza 

Kínából, ahol fiatal keresztény házaspárként élve, dolgozva, több mint egy évet 

töltöttek el. 

Időpont: szeptember 30. 18h 

A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációnál jelezni 

kell, hány fő kíván részt venni a programon és minden esetben visszaigazolást 

küldünk. (A facebookos "Ott leszek" jelölés nem minősül regisztrációnak.) 

Támogatói jegyek 500 és 1000 Ft-ért vásárolhatók a helyszínen. 

További információk és jelentkezés a kávézóban illetve a következő 

elérhetőségeinken: 

fuletlenbogre@gmail.com, tel: +36 70 318 2935 

https://www.facebook.com/fuletlenbogrekavezo/ 
(A nyilvános facebook megosztók között egy 4 fős teázást is kisorsolunk.) 

 

Hívja meg barátait, ismerőseit és - fiatal keresztény barátaink tapasztalatain 

keresztül - kóstoljunk bele együtt a kínai kultúrába!” 

 

Szeretettel:  

 

A Fületlen Bögre Közössége 
 

mailto:fuletlenbogre@gmail.com


             A hét eseményei :              m.sz.:miseszándék 

 

 Hétfő    10h szentmise   (ev.:Lk 8,16-18) 
 (szept.25.)    

 Kedd     18.30 szentmise (ev.: Lk 8,19-21)  

 (szept.26.)    (m.sz. Juditért és Viktorért) 

 Szerda   10h szentmise   (ev.: Lk 9,1-6) 

 (szept.27.)   (m.sz. elhunyt ifj. Fekete Lászlóért és nagymamájáért, Etelkáért) 

 Csütörtök   16h keresztelő (Farkas Ramóna Alexandra) 

 (szept.28.)   18.30 szentmise (ev.: Lk 9,7-9) 

      19-20h szentségimádás  

 Péntek    16h esküvő (Molnár Ákos – Rohfeld Enikő) 

(szept.29.)    18.30 szentmise (ev.: Jn 1,47-51)  

(m.sz. a hónapban temetett elhunytakért) 

      19h dicsőítés   

 Szombat   8h szentmise  (ev.: Lk 9,43-45)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

 (szept.30.)   15.30 esküvő (Kelemen Attila – Rille Sára)  

      16.30 esküvő (Farkas Andor Mihály – Simon Gabriella Barbara) 

      18h „Hazatérő vándorok” – a kávézóban 

 Vasárnap      8h    szentmise  
(okt.1.)    (m.sz. elhunyt Mészáros Lászlóért és elhunyt szülőkért)  

      8.30 evangélikus Istentisztelet az emeleti teremben     

      9.30 szentmise (m.sz. Gregorecz Istvánnéért,  

     Szántovszki Józsefért és elhunyt szülőkért) 

      10.30 keresztelő (Károly Barnabás) 

       18h  szentmise  (gitáros) (ev.: Mt 21,28-32)  

       

 

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

  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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