
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                           2018. április 16 – április 22. 

„Békesség nektek!”  (Lk 24,36) 

 

 

HÁRMAN VAGYUNK! 

 

Emmausba több út is vezet: 

tört reményekkel kikövezett,  

Ketten járjuk, vagy néha többen, 

és újra, újra belénk döbben,  

hogy meghalt! És el is temették! 

A sírkövet lepecsételték! 

…hogy feltámadt? és újra élne?… 

Ki hallgat ma ilyen beszédre?  

Beszélünk szomorúan, halkan, 

a szívünk veszik a szavakban.  

De mégis: 

Irgalmas Isten! Hinni akarunk! 

– és észrevétlen – 

már hárman vagyunk! 

 

 
 

Kedves Testvérek! 

Az egyházi hozzájárulás (egyházadó) befizethető Bulik Erikánál (a sekrestyében), 

vagy Necz Pálnénál, vagy utalható az egyházközség bankszámlájára. Kérjük a 

testvéreket, hogy ha lehet, éljenek a bankszámlára utalás lehetőségével!  

Bankszámlaszámunk: 66000011-11058117. 

Az egyházi hozzájárulás MKPK által ajánlott összege az éves jövedelem 1%-a. Ez 

az összeg befizethető egyben, vagy részletekben is. Egyházközségünk 

működéséhez a beérkezett összeg nagyban hozzájárul, ezért kérjük a testvéreket, 

vegyünk részt ily módon is egyházközségünk és templomunk fenntartásában! 

Köszönjük! 
 



   A hét eseményei:                m.sz.:miseszándék 

 

 

Hétfő   6-6.30 szentségimádás 

(ápr.16.)   10h szentmise (ev.: Jn 6,22-29) 

Kedd   6-6.30 szentségimádás 

(ápr.17.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 6,30-35)  

Szerda  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.18.)   10h szentmise (ev.: Jn 6,35-40) 
    17h elsőáldozásra készülők gyónása 

Csütörtök  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.19.)   18.30 szentmise  (ev.: Jn 6,44-51) (m.sz.) 

19-20h szentségimádás 

Péntek  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.20.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 6,52-59) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Jn 6,60-69) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért,  

(ápr.21.)               a Szeretetláng imacsoport szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

21-22h szentségimádás 

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Boros Györgyért,  

(ápr.22.)             feleségéért Révai Terézért és szüleikért) 

9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Maruszki Jánosért és feleségéért;  

elhunyt Boros Józsefért halálának 14.évfordulóján; id.Boros Györgyért  

és feleségéért; Takács Jánosért és feleségéért) 

10.30 keresztelő (Elek Borbála Zsófia, Hányik Ferdinánd,  

     Keresztes Lia, Mátrai Norina) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Jn 10,11-18) 

        
 

 

 

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

  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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