
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                        2018. március 5 – március 11. 

„…hittek az Írásnak és a szónak,     

melyet Jézus mondott.” (Jn 2,22) 
 

Eljött 
 

Mert földi arcot öltött, hogy megértsék  

Alázata eljött, mint szegénység.  

S a Kálvárián, a világ felett  

Vérző sebhely volt a szeretet. 
 

 
 

Március 11-én újra ellátogatnak hozzánk Arlóról Szent Ferenc Kisnővérei. A misék 

után most is lehetőség lesz segíteni őket az általuk készített termékek 

megvásárlásával. 

 

A délelőtti mise után (kb. 10.30-tól) Ágnes nővér szeretettel várja az érdeklődőket 

az emeleti terembe, ahol támogatottjaik segítésének formáiról, annak sikereiről, 

nehézségeiről fog beszélni kb. 30 percben. 

Előadásának címe: "A jótékonyság megtermi gyümölcsét". 

 

Az esti mise után (kb. 19 órától) egy másik beszámolóra várjuk a híveket 

"Az Evangélium öröme a nyomorban élők között " címmel. 

Ebben az arlói családok nyomoráról, reményéről, illetve ebben a helyzetben az 

evangélium megélésének lehetőségéről hallgathatjuk Ágnes nővért. A 40-50 perces 

előadás után beszélgetésre, kérdések feltevésére is lehetőség lesz. 
 

 
 

Március 10-én, szombaton 19 órától Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész és 

Alföldy-Boruss Eszter fuvolaművész ad hangversenyt templomunkban. Részletek a 

kihelyezett plakáton olvashatók. 
 



A hét eseményei:                m.sz.:miseszándék 

 

 

 Hétfő    10h szentmise  (ev.: Lk 4,24-30)  
(márc.5.)  

Kedd    18.30 szentmise (ev.: Mt 18,21-35) 
(márc.6.)    

Csütörtök    18.30 szentmise (m.sz. elhunyt édesapáért) (ev.: Lk 11,14-23) 

(márc.8.)   19-20h szentségimádás 

Péntek   17.30 keresztút – vezeti az Útonlévők közössége 

(márc.9.)    18.30 szentmise (ev.: Mk 12,28b-34 ) 

   (m.sz.elhunyt István atyáért, szülőkért, testvérekért, nagyszülőkért) 

   kb.19h előadás (Dr. Papp Lajos) 

Szombat 8h szentmise  (ev.: Lk 18,9-14)  

(márc.10.)  (m.sz. Ambrus gyógyulásáért, a Szeretetláng imacsoport 

szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

18h „Bögrebeszélgetés” – Japán 

 19h orgonakoncert 

Vasárnap  8h  szentmise–benne a katekumenek skrutínium szertartása 

(márc.11.)      (m.sz. elhunyt Kopasz Miklósnéért; elhunyt Bartus Imréért,  

 Seres szülőkért és lányukért Erzsébetért; 

       Fenyvesi családért, Margitért, Béláért) 

      9.30 szentmise  (m.sz. két Józsefért és szüleikért,  

elhunyt Bérczes Lajosnéért) 
     11h keresztelő (Vödrös Panna) 

18h szentmise (gitáros)   (ev.: Jn 3,14-21) 

(m.sz. elhunyt Imre Zsoltért halálának 1.évfordulóján) 

        

 

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

  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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