
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                             2018. április 9 – április 15. 

„Amint engem küldött az Atya, úgy 

küldelek én is titeket.”  (Jn 20,21) 

 
 

Szeretettel hívjuk a testvéreket jövő szombaton 18 órára Pintér Béla jótékonysági 

dicsőítő koncertjére. A belépés ingyenes, de a koncert végén gyűjtést tartunk. 

A bevételt a Ferences Kisnővéreken keresztül az arlói mélyszegénységben élő 

sokgyerekes családok megsegítésére ajánljuk fel.  
 

 

 
 

Hittanos visszaemlékezés lesz templomunkban Zsolt atyával, április 15-én a fél 

10-es hálaadó szentmise után. Film- és képek vetítése után visszaemlékező 

beszélgetés lesz az azóta felnőtt hittanosokkal és Lugosi Margit hitoktatóval, Lajos 

atya vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

 
 

Vasárnap, április 15-én az esti szentmise után, 19 órától zenés áhítatra hívjuk, 

marasztaljuk a testvéreket! A koncertről részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 
 

 

 
 

Kérjük a testvéreket, hogy adónk 1+1%-val támogassuk katolikus egyházunkat, és 

egyházközségünk Várhelyi Vilmos Alapítványát. Alapítványunkról, annak céljairól, 

működéséről a hirdetőtáblán található tájékoztatón, vagy a honlapunkon 

olvashatnak. 

Idén azért is kiemelten fontos a rendelkezés, mert a 2018-ban benyújtott, az egyház 

technikai számára szóló nyilatkozatot újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a 

visszavonásig a következő években is figyelembe veszi a NAV. 

Ne feledjük, hogy a „nullás” bevallás is számít! (Ha jövedelemadónk 

kedvezmények miatt nulla forint.) 

A Katolikus Egyház technikai száma:0011 

A Várhelyi Vilmos Alapítvány adószáma: 18697438-1-13 

Az alapítvány számlaszáma: 66000011-11024240 
 

   



   A hét eseményei:                m.sz.:miseszándék 

 

 

Hétfő   6-6.30 szentségimádás 

(ápr.9.)    10h szentmise –Urunk születésének hírüladása  

(Gyümölcsoltó Boldogasszony) (ev.: Lk 1,26-38) 

Kedd   6-6.30 szentségimádás 

(ápr.10.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 3,7b-15)  

(m.sz. Pásztor Pál atya halálának 13.évfordulóján) 

Szerda  6-6.30 szentségimádás 
(ápr.11.)    

Csütörtök  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.12.)   18.30 szentmise  (ev.: Jn 3,31-36) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

19-20h szentségimádás 

Péntek  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.13.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 6,1-15) 
(m.sz. elhunyt Türgyei Ferencért, Türgyei Ferencnéért, szüleikért és  

testvéreikért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Jn 6,16-21) (m.sz. hálából Ambrusért) 

(ápr.14.)               18h koncert – Pintér Béla 

21-22h szentségimádás 

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Kopasz Józsefért és szüleiért) 

(ápr.15.)     9.30 szentmise (m.sz. hálából az elmúlt hittanos évek ajándékaiért) 

10.30 hittanos visszaemlékezés 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 24,35-48) 

      19h zenés áhítat  

 
 

 

 

 

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

  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

