
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                      2018. március 19 – március 25. 

 „ha a földbe hullott gabonaszem 

meg nem hal, egymaga marad…” 

(Jn 12,24) 

 

 

„Urunk Jézus, ha komolyan vesszük az intő szót, hogy porból lettünk, s a porba 

térünk vissza, bizony egy kicsit megrendülünk. Nem könnyű szembesülnünk azzal, 

hogy terveinkről, álmainkról, mindarról, amiért nap mint nap fáradozunk, 

kimondatik, hogy velünk együtt az enyészeté lesz.  

Add, hogy a nagyböjtben megtanuljunk leszámolni illúzióinkkal és légvárainkkal, s 

elfogadjuk, hogy nem is kell másnak lennünk, mint pornak: Isten kezében, az Ő 

leheletével ez a por megtelik élettel, és abba a dicsőségbe emeltetik, mely a Te 

osztályrészed az Atya jobbján.”         Barsi Balázs OFM 

 

 

 
 

Húsvét előtti gyónási lehetőség lesz március 24-én, szombaton 9 órától. A gyóntatás 

addig tart, amíg van gyónó. 
 

 

 
 

Értesítjük a kedves testvéreket, hogy "Veresegyházi Szentlélek-templom" néven 

elindult egyházközségünk saját youtube csatornája. A csatornára elsőként Varga 

László püspökatya március 3-i lelkinapon rögzített előadásai kerültek fel. Ajánljuk 

a testvéreknek, hogy iratkozzanak fel rá, hogy közvetlenül is értesülhetnek a 

feltöltött új és archív anyagokról. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCoYZWpCpiCVVPIQgOlON7mw


  A hét eseményei:                m.sz.:miseszándék 

 

 

Hétfő   10h szentmise – Szent József ünnepe  (ev.: Lk 2,41-51) 
(márc.19.)     

Kedd   18.30 igeliturgia (ev.: Jn 8,21-30) 
(márc.20.)     

Szerda  10h szentmise (ev.: Jn 8,31-42) 
(márc.21.)    

Csütörtök   18.30 szentmise  (ev.: Jn 8,51-59) 

(márc.22.)  19-20h szentségimádás 

Péntek  17.30 keresztút – vezeti a Zarándok csoport 

(márc.23.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 10,31-42) 

Szombat        8h szentmise  (ev.: Jn 11,45-57)  

(márc.24.)           (m.sz. Ambrus gyógyulásáért, a Szeretetláng imacsoport szándékára, 

 tagjaiért és hozzátartozóiért) 

                          8.30 keresztelő (Szilágyi Ambrus Bálint, Novoszáczki Ádám) 

9h gyóntatás 

18h az OST közösség megújulási alkalma 

21-22h szentségimádás 

Vasárnap        Virágvasárnap 

(márc.25.)     8h  szentmise (m.sz.Geri Attiláért és édesanyjáért Geri Sándornéért,  

   elhunyt Pásztor Józsefért és elhunyt családtagokért) 

     9.30 szentmise – benne barkaszentelés 
(m.sz. elhunyt Dancsó Józsefért és élő családtagokért) 

    10.30 keresztelő (Fazekas Zita) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 14,1-15,47) 

        

 

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

  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  

mailto:veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu

