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„Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben 

hű voltál, sokat bízok rád.”  (Mt 25,21)  
 

 

  Szeretettel hívjuk a testvéreket dicsőítő szentségimádásra november 25-én, 

szombaton 20 órára. A program első részében vendégünk, Hugyecz Janó atya 

osztja meg velünk gondolatait arról, hogy számára mit jelent az eucharisztia. Majd 

Gável András és Gável Gellért vezetésével kezdődik a zenés szentségimádás. Az 

estét agapéval zárjuk a kávézóban. Programunkkal a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus országos kezdeményezéséhez is csatlakozunk. A kezdeményezés 

célja a 2020-as eucharisztikus kongresszusra készülvén, hogy 20 000-en együtt 

imádkozzunk azért, hogy az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és 

egyre jobban szeressük. Nem egy helyen, de egy időben: november 25-én este. A 

szervezők azt kérik, hogy mindenki, aki tudja, hogy részt fog venni a 

szentségimádáson, előzetesen regisztráljon az esemény internetes oldalán. 

Ugyanennek a kezdeményezésnek a keretében Erdőkertesen nov. 25-én 17.00-től 

17.50-ig tartunk szentségimádást, várjuk azokat, akiknek ez az alkalmasabb 

időpont. Akik Erdőkertesre jönnek, kérjük eszerint regisztráljanak az esemény 

honlapján. Regisztráció: krisztuskiraly.iec2020.hu, vagy közvetlenül Jácinta 

nővérnél, vagy a Császár házaspárnál. 
 

 

 

 

Jótékonysági koncert lesz templomunkban 2017. december 9-én (szombaton) 18 

órai kezdettel a vicei Bástya Egyesület javára, akik célul tűzték ki - az ukránhoz 

hasonlóan nehéz oktatási rendszerben - a magyar nyelvű oktatást és a magyar 

(mezőségi és csángó) néphagyományok megőrzését. Az egyesület ehhez a 

munkához két kollégiumot üzemeltet a romániai Vicén, illetve Bethlenben. 

Mindkét kollégiumban nehéz sorsú csángó és mezőségi magyar ajkú gyermekeknek 

biztosítanak teljes ellátást és oktatást. Az anyagi lehetőségeik igen szűkösek, hiszen 

elsősorban adományokból tartják fent magukat. Munkájuk támogatása nagyon 

fontos, hiszen még olyan gyermek is akad, aki náluk tanul meg magyarul beszélni. 

A koncertre a belépés díjtalan, adományokat a koncert végén adhatnak a kedves 

testvérek. A művészek a koncert bevételét a Bástya Egyesület céljaira ajánlják fel. 

További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 
 

http://krisztuskiraly.iec2020.hu/


   A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 
 

 Hétfő    10h szentmise (ev.: Lk 18,35-43) 
 (nov.20.) 

 Kedd     18.30 szentmise (ev.: Mt 12,46-50) 
 (nov.21.)      

 Szerda   10h szentmise (ev.: Lk 19,11-28) 
 (nov.22.) 

Csütörtök        18.30 szentmise (ev.: Lk 19,41-44) 

 (nov.23.)   19-20h szentségimádás 

 

Péntek   18.30 szentmise (ev.: Lk 19,45-48)  

(nov.24.)    (m.sz. a hónapban temetett elhunytakért)  

 Szombat   8h  szentmise  (ev.: Lk 20,27-40)   

(nov.25.)   (m.sz. Ambrus gyógyulásáért és elhunyt Aradi Józsefért  

és feleségéért, Terézért) 

     20h szentségimádás és dicsőítés 

 Vasárnap      Krisztus, a Mindenség Királya ünnepe 

(nov.26.) 8h   szentmise (m.sz. Kiss Józsefné Máriáért, elhunyt szülőkért, 

 elhunyt sógorért és élő hozzátartozókért) 

9.30 szentmise  (m.sz. elhunyt Matild, István szülőkért,  

elhunyt Ilona nővérért és elhunyt Erika gyermekért) 

      10.30 keresztelő (Richter Barnabás)  

       18h  szentmise  (gitáros) (ev.: Mt 25,31-46)  
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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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