
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                  2017. NOVEMBER 27 - DECEMBER 3. 

„Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek 

birtokba az országot…” (Mt 25,34)  
 

 

 

 

December 2-án, szombaton délután adventi kézműves alkalomra hívjuk 

templomunkba a családokat, egyedülállókat: kicsiket, nagyokat!  

A kézműveskedést a Katolikus Gimnázium diákjai szervezik.  

Szeretettel várnak mindenkit!  

Ugyanekkor véradásra is lehetőség lesz a templomban, a Vöröskereszt 

munkatársai várják a véradókat. 

Időpontok: kézműves: 15-17 óráig, véradás: 14.30-17.30-ig. 

 

 

 
 

Ezt követően, 18 órától a Meglepetés Színház tart előadást templomunkban. 

A színészek a nézők kérései alapján rögtönöznek bibliai történeteket, új 

olvasatban. Az előadásról részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. A 

programot hívőknek, hitetleneknek és keresőknek egyaránt szívből ajánljuk. 
 

 

 
 

Az idei adventben (december 4-től) is hétköznap 6 órakor lesznek a roráte-

misék. Buzdítjuk a híveket a miséken való részvételre, hiszen a karácsonyi 

készület idejében különösen is lélekemelő lehet, ha Istennel való 

találkozással indul a napunk. A keddi és csütörtöki roráték után a gyerekeket 

reggelire és játékra is várjuk a kávézóba az iskolába indulásig.  
 

 



   A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 Hétfő    10h szentmise (ev.: Lk 21,1-4) 
 (nov.27.) 

 Kedd     18.30 szentmise (ev.: Lk 21,5-11) (m.sz. elhunyt István atyáért, 

(nov.28.)          szülőkért, testvérekért és nagyszülőkért) 

 Szerda   10h szentmise (ev.: Lk 21,12-19) 
 (nov.29.) 

Csütörtök        18.30 szentmise (ev.: Mt 4,18-22) 

 (nov.30.)   (m.sz. elhunyt Gergely Gábornéért halálának 3.évfordulóján) 

19-20h szentségimádás 

Péntek   17h elsőpénteki gyóntatás  

(dec.1.)     18.30 szentmise (ev.: Lk 21,29-33)  

(m.sz. a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért)  

 Szombat   8h  szentmise  (ev.: Lk 21,34-36)   

(dec.2.)    (m.sz. Ambrus gyógyulásáért és a Szeretetláng imacsoport 

 szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

      14.30-17.30 véradás a templom emeletén 

15-17h adventi kézműveskedés a templom alagsorában 

      18h Meglepetés Színház előadása  

 Vasárnap      Advent 1.vasárnapja 

(dec.3.) 8h   szentmise (m.sz. 5 éve meghalt édesanyáért és édesapáért) 

9.30 szentmise - gyerekmise  

(a szentmisén az ipolysági Magnificat Gyermekkórus énekel) 
(m.sz. elhunyt Borbáláért és szüleiért) 
16h zeneiskolások koncertje  

       18h  szentmise  (gitáros) (ev.: Mk 13,33-37)  

      (m.sz. elhunyt Türgyei Istvánért, feleségéért és szüleikért) 

 

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

  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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