
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                           2018. április 23 – április 29. 

„Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet,     

  és enyéim ismernek engem…” (Jn 10,14) 

 

 
 

A Szentjánosbogár gyermek- és ifjúsági mozgalom immár huszonhatodik éve 

szervez lelki, más néven „lámpafényesítő” napokat. 2018. június 24. és 29. között 

Veresegyház lesz az egyik tábor helyszíne a hat közül. Erre körülbelül 80-100, 10-

16 éves gyerek érkezik. Szállásukat házaknál szeretnénk megoldani, mint eddig 

minden Szentjánosbogár Lelki Napok alkalmával. A szállásadóktól a következőket 

kérnénk: 

- legalább két gyereket fogadjanak be; 

- az öt éjszakára biztosítsanak szállást nekik (hálózsákot és polifómot hoznak 

magukkal, tehát ágyra és ágyneműre nincs feltétlenül szükség); 

- az öt napon át szerény reggelit és vacsorát adjanak a gyerekeknek; 

A gyerekek egész napos foglalkozáson vesznek részt, reggel elmennek a 

csoportjukhoz, és csak este 7 óra után térnek haza. A jelentkező családok részletes 

programot kapnak június közepéig. Előre is nagyon köszönjük, hogy befogadják 

őket! Kérjük a befogadó családokat, hogy jelentkezzenek a sekrestyében április 30-

ig! 
 

 
 

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.23.)   10h szentmise (ev.: Jn 10,1-10) 

Kedd   6-6.30 szentségimádás 

(ápr.24.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 10,22-30) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

Szerda  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.25.)   10h szentmise (ev.: Mk 16,15-20) 

Csütörtök  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.26.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 13,16-20) (m.sz.elhunyt Szalai Sándorért) 

19-20h szentségimádás 

Péntek  6-6.30 szentségimádás 

(ápr.27.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 14,1-6)  

(m.sz. a hónapban temetett elhunytakért) 

    kb.19h dicsőítés 

Szombat        8h szentmise (ev.: Jn 14,7-14)  

(ápr.28.)   (m.sz. Lipp és Csigó család elhunyt tagjaiért) 

                            18h beszélgetés Balczó Andrással 

21-22h szentségimádás 

Vasárnap        8h szentmise  
(ápr.29.)       (m.sz. Vozári Józsefért, nejéért Ella Máriáért és gyermekeiért)    

9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Ferge Györgyért és testvéréért  

Gézáért, szüleiért, nagyszüleiért és élő családtagokért; elhunyt Lugosi  

Gyuláné halálának évfordulójára, elhunyt Lugosi Gyuláért) 

10.30 keresztelő (Marinkás Soma) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Jn 15,1-8) 

        
 

 

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

  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

