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„…sokan vannak a meghívottak, de 

kevesen a választottak.”  (Mt 22,14)

        
  

Túrmezei Erzsébet: 

Mint a madár szárnya 

 

"Krisztus keresztje olyan teher, mint a 

madárnak a szárnya - az emeli a magasba" 
         Clairvauxi Bernát  

Teher a szárnyad, suhanó madár?  

Repülsz! Kék egek végtelenje vár.  

Repülsz - fényében aranynapsugárnak.  

Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad.  

   

Teher a kereszt, a Krisztus keresztje?  

lehet, gyenge vállad már felsebezte.  

De olyan teher, mint a madár szárnya.  

Nélküle magasság hiába várna.  

Nélküle a célt soha el nem éred.  

A kereszt emel egyre feljebb téged.  

Repülsz - fényében aranynapsugárnak.  

Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad. 

 

 

 
 

Veresegyházon a sírszentelés november 1-jén 15 órakor lesz. Kérjük a testvéreket, 

hogy a sírszentelésre az igényeket a sekrestyében jelezzék. 
 

 



    A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 

 Hétfő    10h szentmise  (ev.:Lk 11,29-32) 
 (okt.16.)    

 Kedd     11-14h Filharmóniai előadás általános iskolásoknak  

 (okt.17.)     18.30 szentmise (ev.: Lk 11,37-41)  

 Csütörtök   18.30 szentmise (ev.: Lk 11,47-54) 

 (okt.19.)    19-20h szentségimádás 

 Péntek    18.30 szentmise (ev.: Lk 12,1-7)  
(okt.20.)      

 Szombat   8h  szentmise  (ev.: Lk 12,8-12)   

(okt.21.) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért és a Szeretetláng imacsoport 

szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

16h esküvő (Márics Krisztián – Molnár Alexandra)  

 Vasárnap      8h    szentmise (m.sz. elhunyt Bazsik Tamásért és édesanyjáért)  

(okt.22.)    8.30 evangélikus Istentisztelet az emeleti teremben    

      9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Nagy Jánosnéért) 
      10.30 keresztelő (Gombos Hunor) 

       18h  szentmise  (gitáros) (ev.: Mt 22,15-21)  

      (m.sz. elhunyt szülőkért és elhunyt Sebestyén Istvánért) 
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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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