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                            2018. június 4 – június 10. 

„…a saját vére által ment be egyszer s 

mindenkorra a szentélybe, és örök 

váltságot szerzett.”   (Zsid 9,12) 

 

 

Füle Lajos: 

AKKOR JÖN EL 

 

 

Ha fájni kezd majd, ami vagy, 

és ami nem vagy, bár lehetnél, 

majd ha bevallod végre, hogy 

sosem voltál igaz keresztyén, 

ha fájni fog, hogy annyian 

vannak, kiket megejt a tévhit, 

s ajkadról értük száll ima, 

akkor jön el az ébredés itt. 

 

Majd hogyha bűnné lesz a bűn, 

s a Golgotához sírva érsz el 

letenni ott mind keserűn 

nem alkudva testtel és vérrel, 

majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT, 

s a döntésed is végleg megérik, 

mert megtisztított az a Vér 

akkor jön el az ébredés itt. 

 

Majd hogyha jobban érdekel 

kik ők, akik vetnek, aratnak 

s közéjük állsz és nem leszel 

többé olyan fontos magadnak, 

mert látod már a tájat itt, 

amely aratásra fehérlik, 

s munkára lelkesít a hit 

akkor jön el az ébredés itt.
 

 

 

 

 

 

Június 16-án, szombaton 10 órától a váci székesegyházban Beer Miklós püspök 

atya diakónussá szenteli Ferencz Zoltánt, aki először másnap, a ½ 10-es misében 

fog diakónusként szolgálni. 
 

 

 

 

 

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. 
 

 

 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Mk 12,13-17)  
(jún.5.)     (m.sz. 7 éves Misiért és az ittmaradtakért)  

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Mk 12,28b-34) 
(jún.7.)   19-20h szentségimádás 

Péntek  17h esküvő (Babinka János – Dr.Horváth Bettina) 
(jún.8.)      

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 2,41-51) (m.sz. a Szeretetláng imacsoport  

(jún.9.)            szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

    15h esküvő (Pécsi Szabolcs – Soós Anita) 

    16.30 esküvő (Vágvölgyi Balázs – Péter Andrea) 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (ev.: Mk 3,20-35) 

(jún.10.)       (m.sz. elhunyt Fekete Vendelért és elhunyt Prehoda Józsefnéért) 
9.30 szentmise - gyerekmise  
(m.sz. elhunyt Lugosi Gyuláért halálának évfordulóján és feleségéért;  

ma keresztelendő Benczédi Emma Rózáért) 
10.30 keresztelő (Benczédi Emma Róza, Fűri Kristóf,  

     Lakatos Nelzon) 

18h szentmise (gitáros) (m.sz. elhunyt Pásztor Józsefért, nejéért  

Bojsza Terézért, fiukért Józsefért és szüleikért) 

 

 

Június 8-án, pénteken Jézus Szent Szívének ünnepén Veresegyházon nem 

tartunk szentmisét, szeretettel várjuk a híveket Erdőkertesre 18 órára a búcsúi 

misére! 
 

 

 

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

  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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