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„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen 

nekem a Te igéd szerint.” (Lk 1, 38) 

 

H. M. R.: 

A karácsonyi ajtó 

 

Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót  

hosszú estéken remegve lestem.  

Vártam nyílását azon a sok-sok  

felejthetetlen  

szép, gyermekkori karácsonyesten. 

  

Kipirult arccal, dobogó szívvel,  

úgy vártam, mikor fordul a zárja,  

mikor tárul fel, mikor ragyog fel  

a titkok fája.  

Ó, hogy csábított minden kis ága!  

 

 

 

 

Rég volt … azóta évek repültek,  

és messziről int már az öregség, s azt 

veszem észre, felnőtt, vén gyerek,  

– ez már nem emlék, –  

a karácsonyi ajtót lesem még!  

 

Ó, de már többet tudok azóta!  

Gazdagabb titkok hívnak és várnak!  

Ragyogóbb minden karácsonyfánál,  

mit a szem nem láthat  

országában a dicső Királynak!  

 

Tudom, az ajtó egyszer kitárul.  

S jöhetnek gondok vagy szenvedések,  

ez ad most nékem derűt, nyugalmat,  

hogy ott az élet  

az ajtó mögött … s már küszöbén élek! 

 
 

December 31-én délelőtt Szent Család vasárnapja, a szentmisék végén megáldjuk a 

jelenlévő családokat. Az esti szentmise január 1., Mária Istenanyaság ünnepének 

előesti szentmiséje, egyúttal év végi hálaadás is.  

Január 1.-én, hétfőn ünnepi miserendet tartunk. 
 

 
 

A két ünnep között templomunk csak a misék idején tart nyitva, a plébánián az 

ügyintézés szünetel. 
 



   A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 Hétfő    Urunk születésének ünnepe  

(dec.25.)   8h szentmise (m.sz. elhunyt Gombai Jánosnéért) 

9.30 szentmise (m.sz. Bálint Jánosnéért, Gregorec Istvánért, 

elhunyt és élő családtagokért) 

     18h szentmise (ev.: Jn 1,1-18)    

 Kedd     8h szentmise  (ev.: Mt 10,17-22)  
(dec.26.)        

Csütörtök        18.30 szentmise  (ev.: Mt 2,13-18) 

(dec.28.)   19-20h szentségimádás 

Péntek   18.30 szentmise   (ev.: Lk 2,22-35)  

(dec.29.)    (m.sz. a hónapban temetett elhunytakért)  

 Szombat   8h  szentmise  (ev.: Lk 2,36-40)   

(dec.30.) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

 Vasárnap      A Szent Család ünnepe 

(dec.31.)   8h   szentmise (m.sz. Németh Ferencnéért, Németh Ferencért és  

     Németh Imréért) 

9.30 szentmise  

18h szentmise – év végi hálaadó, egyben előesti mise 
(gitáros) (Lk 2,22-40) 
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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  

mailto:veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu

