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       „Tartsatok bűnbánatot,  

       és higgyetek az evangéliumban.”  

(Mk 1,15) 

 

Kozma László 

Csütörtök éjjel 
 

Ezer kétség. Árulásnak éje.  

– Mire mentél csodával, igével? 

Nézd az embert! Csak önzését menti,  

Pehelyként száll, nem tarthatja semmi. 

Felviszlek a Tagadás hegyére!  

Nyolc boldogság? Kinek is ígérted? 

Tizenkettőből, lásd, csak egy van ébren:  

Ki elárul. A többi alszik mélyen. 

Műved ez volt. Hiábavalóság –  

Te mentenéd meg az ember sorsát? 

Világ előtt, mint egy fényes oszlop?!  

Szavad pára, amely széjjelfoszlott. 
 

De a lator meghallja a sóhajt:  

– Velem leszel a Paradicsomban. 
 

 
 

Február 21-én, szerdán 17 órától filmvetítésre hívjuk a testvéreket.  

Placid atya, aki megjárta a Gulágot, Széll Péter portréfilmje a tavaly elhunyt 

bencés atyáról, aki 1946-tól 10 éven át élt-szenvedett a Gulágon. Ott megtalálta új 

hivatását: hogyan tartsa a lelket fogolytársaiban… A vetítés után beszélgetés lesz a 

rendezővel. Mindenkit szeretettel várunk! 

          

„Többször elmondtam: jegyezzék 

meg, az Úristennek van humora! A 

Szovjetunió tíz évig mindent megtett, 

hogy tönkretegyen. Én mégis itt vagyok 

91 évesen, de hol van a Szovjetunió?”  

      (Olofsson Placid)  
  



   A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 Hétfő    10h szentmise  (ev.: Mt 25,31-46)  
(febr.19.)  

Kedd    18.30 szentmise (ev.: Mt 6,7-15) 
(febr.20.)    

Szerda        10h szentmise  (ev.: Lk 11,29-32) 

(febr.21.)     17h filmvetítés 

Csütörtök    18.30 szentmise (ev.: Mt 16,13-19) 

(febr.22.)   19-20h szentségimádás 

Péntek   17.30 keresztút – vezeti az Árpád-házi Szent Erzsébet kórus 

(febr.23.)    18.30 szentmise (ev.: Mt 5,20-26) 

   (m.sz. a hónapban temetett elhunytakért) 

Szombat 8h szentmise  (ev.: Jn 15,9-17)  

(febr.24.)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

Vasárnap    8h  szentmise  
(febr.25.)     (m.sz. elhunyt Szabó Kálmánért) 

      9.30 szentmise – benne a katekumenek befogadási szertartása 

     10.30 keresztelő (Percze Bálint, Rácz Csaba László) 

18h szentmise (gitáros)   (ev.: Mk 9,2-10) 

(m.sz. a Garai és Dulkai család elhunyt tagjaiért) 
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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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