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  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                            2018. május 28 – június 3. 

„…én veletek vagyok minden nap  

a világ végéig!”    (Mt 28,20) 

 

 

Füle Lajos 

SAKKFIGURA 

 

 

Egyszerű sakkfigurád vagyok 

én Neked, Uram, 

lovad, parasztod, futód, 

amit akarsz, ahogy akarod. 

Sosem akartam király lenni, 

bástyának se lennék jó, tudom, 

de jó a Te kezedben lenni, 

s odaállni, ahova akarod, 

ahová bölcs gondolataid 

vezényelnek, s veszteg maradni, míg 

kegyelmesen új jelt nem ád kezed. 

Vidd velem győzelemre gondolataidat! 

S ha néha netalán 

ki is ütnek démoni erők, 

végy kegyelmes kezedbe újra, 

rendelkezz velem! 

Egyszerű sakkfigurád vagyok 

én Neked, uram! 

 

 

 
 

 

A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülve, szeretettel hívjuk és várjuk a 

kedves testvéreket a következő dicsőítő szentségimádásra. Időpontja június 2. 

szombat, 20 óra. A szentségimádást Lengyel Zsolt atya (tóalmási plébános) vezeti, 

a zenei szolgálatot az Eucharist zenekar adja. Az alkalmon egész idő alatt lesz 

gyónási lehetőség is. 
 

 

 

 

 

 

A Karitász idén újra megrendezi a Nyugdíjas Találkozót. Szeretettel hívunk 

minden nyugdíjas korút egy közös örömteli együttlétre június 30-án, szombaton 

15 órára a plébánia melletti Tájház udvarára. A találkozó címe: Öröm és hálaadás. 
 

 

 

 

 

 

https://keresztyenversek.wordpress.com/2011/04/08/sakkfigura/


A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 

Hétfő   10h szentmise   (ev.: Mk 10,17-27) 
(máj.28.)     

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Mk 10,28-31)  
(máj.29.)     

Szerda  10h szentmise (ev.: Mk 10,32-45) 
(máj.30.)   

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Mk 10,46-52) 
(máj.31.)  19-20h szentségimádás 

Péntek  16h esküvő (Pálfi Árpád – Barlai Ágnes) 

(jún.1.)    17h elsőpénteki gyóntatás 

18.30 szentmise (ev.: Mk 11,11-26)  

(m.sz. két édesanyáért: elhunyt Sarkadi Lászlónéért  

és Kmetty Lászlónéért; a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Mk 11,27-33)  

(jún.2.)    20h szentségimádás és dicsőítés   

Vasárnap        Krisztus szent teste és vére ünnepe - Úrnapja 

(jún.3.)       8h szentmise (m.sz. elhunyt Pap Zsuzsannáért) 

9.30 szentmise – utána úrnapi körmenet  
(m.sz. az Oltáriszentség tiszteletére) 
11h keresztelő (Tamás Boglárka) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 14,12-16.22-26)  

 

 

 

 
 

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

  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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