
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                         2018. január 29 – február 4. 

        „…úgy tanította őket,  

mint akinek hatalma van…” 

(Mk 1,22) 

 

Túrmezei Erzsébet 

ÉLETÜNK ARANYA 

 

 

 

„Sáfáraim!“ - intett az Úr.     De egy is olyan hatalom: 

S ma olyan gazdagok vagyunk.    egy óra... röpke pillanat... 

Percet, órát kezünkbe számolt.    kenyérré lehet koldusasztalon... 

Sok láthatatlan aranyunk.      lehet meghajlás Isten-kéz alatt... 

 

Olyan csodálatos vagyon.      boldog felfelé szárnyalás... 

Mire való? Meddig elég?      bilincses, átkos kötelék... 

Míg aranyat aranyra költünk,     Odaadhatjuk játszva semmiért - 

soha nem sejtjük, van-e még?    - és lehet mindenre elég. 

 

             Életet nyerhetünk vele, 

s szétszórhatjuk haszontalan... 

...De soha egyikünk se tudja, 

melyik az utolsó arany. 

 
 

A betegek szentségének a közösségi kiszolgáltatását február 11-én, vasárnap a 

8.00 órás Szentmisében tartjuk. Előtte a felkészítés február 3-án szombaton 9 órától 

lesz a Szent Pio otthonban. Akik szeretnék elvégezni a szentgyónásukat a betegek 

szentsége vétele előtt, az elsőpénteki gyóntatási időpontban lesz erre lehetőségük. 
 

 



A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 Hétfő    10h szentmise  (ev.: Mk 5, 1-20)  
(jan.29.)  

Kedd    18.30 szentmise (ev.: Mk 5,21-43) 
(jan.30.)    (m.sz. a hónapban temetett elhunytakért) 

Szerda        10h szentmise  (ev.: Mk 6,1-6) 
(jan.31.)      

Csütörtök    18.30 szentmise (ev.: 6,7-13) 

(febr.1.)    (m.sz. Sarkadi és Rádi család elhunyt tagjaiért) 
19-20h szentségimádás 

Péntek   16h elsőpénteki gyóntatás 

(febr.2.)    18.30 szentmise – Urunk bemutatása (ev.: Lk 2,22-40)  

(m.sz. a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért) 

Szombat 8h szentmise  (ev.: Mk 6,30-34)  

(febr.3.)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért; a Szeretetláng imacsoport 

szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért; azokért, akik Isten 

vigasztalására szorulnak) 

      9h felkészítés a betegek szentségére a Pio Otthonban 

 Vasárnap      8h  szentmise (m.sz.Huszai Ferencért halálának 2.évfordulóján,  

(febr.4.)            és Huszai szülőkért) 

 9.30 szentmise - gyerekmise  
(m.sz. elhunyt Ferenc halálának 4.évfordulójára) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 1,29-39) 

        

 

 

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

  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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