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„Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.  

  Jézus megkönyörült rajta.” (Mk 1,40-41) 
 

Túrmezei Erzsébet 

A legnehezebb kérés 
 

"Legyen meg a Te akaratod!“ 

Ha elkerülnek gondok, bánatok, 

könnyű kimondani. De ha nehéz  

órák jönnek, s az öröm ködbe vész? 

Ha a szív vérzik, a lélek zokog, 

ha éjszakának tűnnek nappalok, 

eltördelni mégis a mondatot, 

hogy "legyen meg a te akaratod!“?  

 

Inkább sikoltanék: "Atyám, ne, ne! 

Miért kell ennek így történnie?!“ 

Szívem keserű lázadásba jut, 

ha érthetetlen előtte az út. 

Sírva tesz fel kínzó kérdéseket: 

"Én Istenem, hát ez a szeretet? !“ 

 

Aztán elcsitul: "Bocsáss meg, Atyám! 

Te szeretsz engem híven, igazán. 

 

Kínban vergődő szívvel is tudom: 

Te vezetsz engem a legjobb úton. 

Ellenemre is véghezviheted, 

de szívem attól nem lesz csendesebb. 

Taníts meg hát szívből kiáltani 

ne csak szájjal, de szívvel mondani: 

"Ahogy te akarod, ne ahogy én!”- 

A békesség csak így lesz az enyém. 

 

Lehet az út tövises, meredek, 

amerre vezetsz, bátran mehetek. 

S mindennapi kérésem az marad: 

"Add, hogy csupán Téged kívánjalak!” 

"Legyen akaratod” -, ha nap nevet. 

"Legyen akaratod” -, ha éj temet. 

Legyen most és mindörökké! Igen! 

Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem! 

Ha utam célját el is takarod: 

Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!  
 

 

Ezen a héten lesz hamvazószerda, és megkezdődik a nagyböjt. Nagyböjtben a mi 

Urunk negyven napos pusztai tartózkodására emlékezünk, és felkészülünk a húsvéti 

misztérium ünneplésére. Ne felejtsük el, hogy hamvazószerda és nagypéntek szigorú 

böjti nap, és nagyböjti péntekeken tartózkodunk a húsételek fogyasztásától. Ezen kívül 

erre az időszakra saját elhatározást is tegyünk (böjt, ima, jó cselekedet), ami közelebb 

visz bennünket Jézushoz. Hamvazószerdán este fél 7-kor tartunk szentmisét. Szeretettel 

várunk mindenkit! Kezdjük együtt az elcsendesedésnek és megtérésének ezt a 

különösen fontos időszakát! 
 



A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 Hétfő    10h szentmise  (ev.: Mk 8,11-13)  
(febr.12.)  

Kedd    17.30 keresztelői felkészítés 

(febr.13.)   18.30 szentmise (ev.: Mk 8,14-21)  

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

Szerda        Hamvazószerda 

(febr.14.)     10h szentmise  (ev.: Mt 6,1-6.16-18) 

18.30 szentmise 

Csütörtök    18.30 szentmise (ev.: Lk 9,22-25) 

(febr.15.)   19-20h szentségimádás 

Péntek   17.30 keresztút 

(febr.16.)    18.30 szentmise (ev.: Mt 9,14-15) 

Szombat 8h szentmise  (ev.: Lk 5,27-32)  

(febr.17.)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért, a Szeretetláng imacsoport 

szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 
 

Vasárnap    8h  szentmise  
(febr.18.)     (m.sz. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért) 

      9.30 szentmise - benne a katekumenek kiválasztási szertartása 

      (m.sz. elhunyt Bagi Ilona lelki üdvéért) 
     10.30 keresztelő (Nagy Johanna, Nagy Attila) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 1,12-15) 
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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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