
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                      2018. január 8 – január 14. 

      „Te vagy az én szeretett fiam,  

benned kedvem telik.”  (Mk 1,11) 

 
 

Január 13-án, szombaton 5 órától Dr. Csókay András lesz templomunk vendége. 

“Misszió és idegsebészet” címmel hallgathatunk vele beszélgetést. 

Beszélgetőpartnere Kovács Lajos atya lesz. 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

 

 

Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket templomunk következő dicsőítő 

szentségimádására január 13-án, szombaton 20 órára.  

A találkozást most Gável Henrik atya vezeti, a zenei szolgálatot ezúttal is az 

Eucharist zenekar adja. Alkalmunkon Molnár Zsolt, Kovács Lajos és Lengyel Zsolt 

atyák segítségével - egész idő alatt - gyónási lehetőség is lesz. 

Jöjjetek, ünnepeljük együtt az Urat és fogadjuk el ajándékait ebben a formában 

is! (A részvételhez ezúttal nem szükséges előzetes regisztráció.) 
 

 

Egyházközségünk 2017-es éve néhány számban 

 

keresztelések száma: 85 

elsőáldozók száma (gyerekek):  32 

bérmálkozók száma (fiatalok) : 24 

esküvők száma: 31 

beavató szentségekben részesülő felnőttek száma: 8 

 

koncertek a Szentlélek-templomban: 24 

előadások, dicsőítések, egyéb programok templomunkban, táborok: 25 

 



A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 

 Hétfő    10h szentmise  (ev.: Mk 1,14-20 )  
(jan.8.)    

 Kedd     17.30 keresztelői felkészítés 

(jan.9.)    18.30 szentmise  (ev.: Mk 1,21-28) 

Szerda   10h szentmise (ev.: Mk 1,29-39) 
(jan.10.)       

Csütörtök        18.30 szentmise  (ev.: Mk 1,40-45)  

(jan.11.)    19-20h szentségimádás 

Péntek   18.30 szentmise   (ev.: Mk 2,1-12) 
(jan.12.)     

Szombat 8h szentmise  (ev.: Mk 2,13-17)  

(jan.13.)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

      17h beszélgetés Dr. Csókay Andrással 

      20h dicsőítés az Eucharist együttessel 

 Vasárnap      8h  szentmise  

(jan.14.)   9.30 szentmise  

18h szentmise (gitáros) (Jn 1,35-42) 

        
 

 

 

 

 

 

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

  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

