
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                         2018. február 5 – február 11. 

„…korán hajnalban fölkelt, kiment, és elment 

egy elhagyatott helyre, hogy imádkozzék.”(Mk 1,35) 

 

 

Kozma László 

Krisztus megkísértése 

 

- Kenyeret adj. Fázónak ruhát.  

Italt, ha gyötri a szomjúság.  

Hisz Isten vagy. Tégy ezer csodát,  

Emelj várost, kristály-palotát.  

Mely körülvesz, nézd, a sivatag  

Tedd: a kövek megszólaljanak.  

Sürögjenek, akár a szolga-had,  

A homokból teremts aranyat.  

Mulaszd el a bajt, rútságot, fekélyt,  

Csak egyet ne: mely a lélekben ég.  

Bűneiket, a belsőket, kíméld,  

Ezüstön vedd az emberek hitét.  

Vagy azon se: szórd szét garasod,  

Taposva egymást, mind követni fog.  

S ha kell, parancsold: éjen, napon át  

Felépítik majd Isten templomát.  

Többet ér, mint égi üdvösséged,  

Fényes krajcárt ha marokkal méred.  

Isten legyél, hiszen arra vártak,  

Hagyd, hogy őket görbessze alázat.  

Mit akarsz homokján pusztaságnak?  

Tied a föld, s vár majd a gyalázat.  

Isten legyél. Ragyogjon a látszat, én adom majd császár-koronádat. 
 

Nem felelt, csak kissé meghajolva  

Ágat vett, s keresztet írt a porba. 



A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 Hétfő    10h szentmise  (ev.: Mk 6,53-56)  
(febr.5.)  

Kedd    18.30 szentmise (ev.: Mk 7,1-13) 
(febr.6.)    (m.sz.elhunyt Juditért, elhunyt Necz Pálért és szüleiért) 

Szerda        10h szentmise  (ev.: Mk 7,14-23) 
(febr.7.)      

Csütörtök    18.30 szentmise (ev.: Mk 7,24-30) 

(febr.8.)    19-20h szentségimádás 

Péntek   18.30 szentmise (ev.: Mk 7,31-37) 

(febr.9.)    19h dicsőítés 

Szombat 8h szentmise  (ev.: Mk 8,1-10)  

(febr.10.)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

Vasárnap    8h  szentmise – benne a betegek szentségének közösségi 

(febr.11.)               kiszolgáltatása  
(m.sz. a Lourdes-i Szűzanya közbenjárását kérve a betegekért  

– A rózsafüzér társulat) 

     9.30 szentmise  
(m.sz. elhunyt Gontarz Ferencért és szüleiért) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 1,40-45) 
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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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