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                               2018. június 25 – július 1. 

„Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr  

nagy irgalmasságot cselekedett vele,  

és együtt örvendeztek vele.”  (Lk 1, 28) 
 

 

Túrmezei Erzsébet 

 A harmadik 

 

Valamit kérnek tőled. 

Megtenni nem kötelesség. 

Mást mond a jog, 

mást súg az ész. 

Valami mégis azt kívánja: Nézd, 

tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet. 

Messzire mentél. 

Fáradt vagy. Léptél százat. 

Valakiért még egyet kellene. 

De tested, véred lázad. 

Majd máskor! – nyugtat meg az ész. 

És a jog józanságra int. 

De egy szelíd hang azt súgja megint: 

Tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet. 

 

Valakin segíthetnél. 

Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. 

Tán összetörte a szíved. 

Az ész is azt súgja: Minek? 

De Krisztus nyomorog benne. 

És a szelíd hang halkan újra kérlel: 

Tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet!  

Ó, ha a harmadik 

egyszer első lehetne, 

és diktálhatna, vonhatna, vihetne! 

Lehet, elégnél hamar. 

Valóban esztelenség volna. 

De a szíved békességről dalolna, 

s míg elveszítenéd, 

bizony megtalálnád az életet! 

Bízd rá magad arra a harmadikra! 

Mert az a szeretet. 

 

 
 

Nyáron, július 1-től a vasárnap esti szentmisék 19 órakor kezdődnek. 
 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 

Hétfő   10h szentmise (ev.: Mt 7,1-5) 
(jún.25.)  

Kedd   18h szentmise (ev.: Mt 7,6.12-14) 
(jún.26.)          

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Mt 7,21-29)  
(jún.28.)   19-20h szentségimádás 

Péntek  18.30 szentmise (ev.: Mt 16,13-19)  

(jún.29.)   (m.sz. az ebben a hónapban temetett elhunytakért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Mt 8,5-17) (m.sz. a Szeretetláng imacsoport  

(jún.30.)          szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

    16h esküvő (Lányi Zsombor – Hajnal Zsófia) 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (ev.: Mk 5,21-43) 

(júl.1.)       (m.sz. elhunyt Dian Pál halálának 8.évfordulóján) 
9.30 szentmise  (benne keresztelő: Nagy Zsolt) 

10.30 keresztelő (Berbás Benett) 

19h szentmise  
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  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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