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„Legyetek tehát éberek, mert nem 

ismeritek sem a napot, sem az órát.”  
         (Mt 25,13)  

 

Füle Lajos: Futás 
 

Fut a gyermek a labda után 

leszegett fejjel, tűzpirosan, 

se lát, se hall, csak egyre rohan. 

Guruló labda lett a világ, 

szüntelen űzi, hajtja a vágy, 

száz utcán, téren, 

ezer veszélyen, 

millió anyai kétségen át, 

gyönyörűszépen 

s balga-bután 

fut a gyermek a labda után... 

 

Fut az ember az élet után... 

Leszegett fejjel gyötri magát 

kincseit egyszer csakhogy elérje, 

kergeti álma, hajtja a vére. 

Kenyér gurul a lába előtt, 

vagyon gurul a vágya előtt, 

hírnév, dicsőség álma előtt. 

Rohan utánuk éveken át, 

a fogyó úton, életen át, 

száz utcán, téren, ezer veszélyen,  

millió isteni bánaton át,  

gyönyörűszépen, s balga-bután  

fut az ember az élet után... 

Fut az ISTEN az ember után, 

mert mindent lát és szánja nagyon, 

guruló szívét csakhogy elérje, 

hogy fut utána, hull bele vére! 

Ott fut az utcán, 

ott fut a téren, 

egész világon, 

sok ezer éven, 

sok mérhetetlen, 

megérthetetlen, 

keresztre írott szenvedésen át, 

hulló Igével, 

kiontott vérrel, 

viszonozatlan, 

mély szerelmével 

fut az ISTEN az ember után... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vasárnap (19.-én) a fél 10-es mise után a Karitász tevékenysége iránt érdeklődőket 

szeretettel várják a Karitász-tagok beszélgetésre, agapéra a Fületlen Bögrében.     



   A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 
 

 

 Kedd     17.30 keresztelői felkészítő  

 (nov.14.)    18.30 szentmise (ev.: Lk 17,7-10)  

 Szerda   10h szentmise (ev.: Lk 17,11-19) 
 (nov.15) 

Csütörtök        10h Erzsébet-napi megemlékezés az óvodások részére   

 (nov.16.)   18.30 szentmise (ev.: Lk 17,20-25) 

19-20h szentségimádás 

 

Péntek   18.30 szentmise (ev.: Lk 17,26-37)  
(nov.17.)      

 Szombat   8h  szentmise  (ev.: Lk 18,1-8)   

(nov.18.)   (m.sz. Ambrus gyógyulásáért, a Pásztor család elhunyt tagjaiért,  

a Szeretetláng imacsoport szándékára, 

 tagjaiért és hozzátartozóikért) 

 Vasárnap      8h   szentmise (m.sz. Erzsébet és Katalin nagyszülőkért) 

(nov.19.)   9.30 Szent Erzsébet-napi ünnepi szentmise 
     A misét Urr Zsolt Ipoly szerzetes-pap tartja.   

(m.sz. elhunyt Erzsébetért és testvéreiért) 

      10.30 keresztelő (Baranyi Gergely, Nyírő-Székely Éda) 

       18h  szentmise  (gitáros) (ev.: Mt 25,14-30)  

      (m.sz. elhunyt Prehoda Imréért, feleségéért és fiukért, Imréért) 
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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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