
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                              2018. április 2 – április 8. 

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor 

beszélt hozzánk…?”   (Lk 24 32) 

 

 

Túrmezei Erzsébet: 

Húsvét után 

 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.  

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.  

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.  

Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.  

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.  

Húsvét előtt… kihamvadott remények.  

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”  

Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  

 

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!  

Húsvét után… futni a hírrel frissen!  

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!  

Húsvét után… új cél és új sietség!  

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  

Húsvét után… erő, diadal, élet! 

 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

 



  A hét eseményei:                m.sz.:miseszándék 

 

 

Hétfő   6-6.30 szentségimádás 

(ápr.2.)    8h szentmise (ev.: Mt 28,8-15) 

Kedd   6-6.30 szentségimádás 

(ápr.3.)    18.30 igeliturgia (ev.: Jn 20,11-18) 

Szerda  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.4.)   10h szentmise (ev.: Lk 24,13-35) 

Csütörtök  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.5.)   18.30 igeliturgia  (ev.: Lk 24,35-48) 

19-20h szentségimádás 

Péntek  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.6.)    17.30 elsőpénteki gyóntatás  

18.30 szentmise (ev.: Jn 21,1-14) 

(m.sz. a márciusban temetett elhunytakért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Mk 16,9-15)  

(ápr.7)                  (m.sz. a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, a Szeretetláng imacsoport 

szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

17h „Bögrebeszélgetések” – Az iszlám 

21-22h szentségimádás 

Vasárnap        Az isteni irgalmasság vasárnapja 

(ápr.8.)     8h  szentmise (m.sz.Czene Imréért, szüleiért, öccséért és menyéért) 

     9.30 szentmise – gyerekmise (m.sz. elhunyt Richter Árpádnéért) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Jn 20,19-31) 

        

 
 

 

 

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

  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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