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„ Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,  

teljes lelkedből és teljes elmédből.”  (Mt 22,37)  
 

 
Turmezei Erzsébet 

   A LEGNEHEZEBB KÉRÉS 

 

 

  "Legyen meg a Te akaratod!“ 

  Ha elkerülnek gondok, bánatok, 

  könnyű kimondani. De ha nehéz  

  órák jönnek, s az öröm ködbe vész? 

  Ha a szív vérzik, a lélek zokog, 

  ha éjszakának tűnnek nappalok, 

  eltördelni mégis a mondatot, 

  hogy "legyen meg a te akaratod!“?  

 

  Inkább sikoltanék: "Atyám, ne, ne! 

  Miért kell ennek így történnie? !“ 

  Szívem keserű lázadásba jut, 

  ha érthetetlen előtte az út. 

  Sírva tesz fel kínzó kérdéseket: 

  "Én Istenem, hát ez a szeretet? !“ 

 

  Aztán elcsitul: "Bocsáss meg, Atyám! 

  Te szeretsz engem híven, igazán. 

  Kínban vergődő szívvel is tudom: 

 Te vezetsz engem a legjobb úton. 

 Ellenemre is véghezviheted, 

 de szívem attól nem lesz csendesebb. 

 Taníts meg hát szívből kiáltani 

 ne csak szájjal, de szívvel mondani: 

  "Ahogy te akarod, ne ahogy én!- 

 A békesség csak így lesz az enyém. 

 

 amerre vezetsz, bátran mehetek. 

 S mindennapi kérésem az marad: 

 "Add, hogy csupán Téged kívánjalak!- 

 

"Legyen akaratod-, ha nap nevet. 

"Legyen akaratod-, ha éj temet. 

 Legyen most és mindörökké! Igen! 

Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem! 

 Ha utam célját el is takarod: 

 Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!  

      

 
 

    

Szombaton, november 4-én 18 órától Steve Taylor-Szabó pánsípművész ad 

koncertet templomunkban. 
 



  A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 Kedd     18.30 szentmise (ev.: Lk 18-21)  
 (okt.31.)      

Szerda   8h szentmise – Mindenszentek ünnepe  (kötelező ünnep) 

(nov.1.)    (ev.: Mt 5,1-12)   
     szentmise Őrszentmiklóson (a Műv.Házban): 9.30-kor 

           Vácbottyánban: 11 órakor

Csütörtök       18.30 szentmise – Halottak napja (ev.: Jn6,35-40)    

 (nov.2.)    (m.sz. az elhunytakért) 
19-20h szentségimádás

Péntek    17h elsőpénteki gyóntatás  

(nov.3.)     18.30 szentmise (ev.: Lk 14,1-6) 

(m.sz. hálából 25.házassági évfordulóra – Fekete-Will házaspár,  

és a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért ) 

 Szombat   8h  szentmise  (ev.: Lk 6,14,1-11)   

(nov.4.) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért és a Szeretetláng imacsoport 

szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

 16h keresztelő (Kőpataki Katalin) 

 18h koncert 
  

 Vasárnap      8h   szentmise (m.sz. elhunyt Lugosi Jánosért és szüleiért) 

(nov.5.)    8.30 evangélikus Istentisztelet 

9.30 szentmise  - gyerekmise (m.sz. elhunyt Bartus Imréért,  

Bartus szülőkért és családjaikért) 

       18h  szentmise  (gitáros) (ev.: Mt 23,1-12)  

      (m.sz. hálából 37. házassági évfordulóra) 
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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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