
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                  2017. DECEMBER 4 - DECEMBER 10. 

„…legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor 

 jön el az az idő!”  (Mk 13, 33)  
 

 

 

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 fiatal művészek színes egyházi és karácsonyi művekből álló műsorral 

készülnek. A koncerten közreműködik az Érdi Kamarazenekar, valamint Sára 

Norbert orgonista. 

A koncertre a belépés díjtalan, adományokat az előadás végén adhatnak a kedves 

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

fel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
 

 

 

Az idei adventben 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 várjuk a kávézóba az 

iskolába indulásig. 
  

 

Adorációs Iskola indul Erdőkertesen, amely 12 estén át vezeti be az érdeklődőket 

a szentségimádásba. A találkozók 12 egymást követő szombat este lesznek a 

templomban, a 18:00 órai szentmise után kb. 20:00 óráig. Minden alkalommal egy 

rövid tanítás után egy rövid szentségimádásra lesz lehetőség. Az első alkalom 

december 2-a. Az alkalmak témái egymásra épülnek, de az is bátran eljöhet, aki 

nem tud mind a tizenkét estén részt venni! 



   A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 Hétfő    6h rorate  (ev.: Mt 8,5-11) (m.sz. elhunyt Levente Ferencért  

(dec.4.)          és a Debreceni család élő és elhunyt tagjaiért) 
      10h szentmise 

 Kedd     6h rorate  (ev.: Lk 10, 21-24)  
(dec.5.)          

 Szerda   6h rorate  (ev.: Mt 15,29-37) 

 (dec.6.)    10h szentmise 

Csütörtök        6h rorate  (ev.: Mt 7, 21.24-27) 

 (dec.7.)    (m.sz. elhunyt Herczeg Pálné, Erzsébetért temetése napján) 

19-20h szentségimádás 

Péntek   6h rorate  (ev.: Lk 1,26-38)  
(dec.8.)      

 Szombat   8h  szentmise  (ev.: Mt 9,35-10,1.6-8)   

(dec.9.)    (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

 Vasárnap      Advent 2.vasárnapja 

(dec.10.) 8h   szentmise (m.sz. elhunyt Mártiért és élő lányaiért) 

9.30 szentmise – benne a ministránsok avatása 
 (m.sz. elhunyt Farkas Erzsébetért) 

16h a Cantemus kórus koncertje  

       18h  szentmise  (gitáros) (ev.: Mk 1,1-8)  

      (m.sz. Lőrincz család élő és elhunyt tagjaiért) 
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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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