
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                            2018. április 30 – május 6. 

„Aki bennem marad, és én őbenne,  

az bő termést hoz…” (Jn 15,5) 
 

 

 

 
 

Köszönjük a testvérek felajánlásait és adományait, amit eddig a sportjátékokra 

tettek. Továbbra is szívesen fogadunk pénzbeli és tárgyi felajánlásokat is, hogy a 

gyerekeknek lehetőséget biztosíthassunk a kinti játékra. A támogatásokat, 

felajánlásokat szeretettel várja Jácinta nővér, ill. jelezni lehet a sekrestyében is. 
 

 

 
 

Május a Szűzanyának szentelt hónap. Ebben a hónapban kiváltképpen is 

imádkozzuk a Loretói litániát. Templomunkban ezek az imaalkalmak minden 

hétköznap a szentmise után, vasárnap pedig délután 4 órától lesznek a kápolnában.  

Szeretettel várjuk a testvéreket! 
 

 

 
 

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.30.)   10h szentmise (ev.: Jn 14,21-26) 

Kedd   6-6.30 szentségimádás 

(máj.1.)    18.30 szentmise (ev.: Jn 14,27-31)  

Szerda  6-6.30 szentségimádás 

(máj.2.)   10h szentmise (ev.: Jn 15,1-8) 

Csütörtök  6-6.30 szentségimádás 

(máj.3.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 14,6-14)  

19-20h szentségimádás 

Péntek  6-6.30 szentségimádás 

(máj.4.)    16h elsőpénteki gyóntatás 

18.30 szentmise (ev.: Jn 15,12-17)  

(m.sz. Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Jn 15,18-21)  

(máj.5.)    (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

                            16h „Bögrebeszélgetések”- Tanulási nehézségek, tehetség 

21-22h szentségimádás 

Vasárnap        8h szentmise  
(máj.6.)       (m.sz. Édesanyákért, nagymamákért)    

9.30 szentmise – gyerekmise  
(m.sz. négy elhunyt édesanyáért, Gizella nagynéniért és unokájáért) 

10.30 keresztelő (Gyurkovics Tibor Botond, Mladoniczki Petra) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Jn 15,9-17) 

        
 

 

 

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

  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

