
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                        2018. július 30 – augusztus 5. 

  „Egy a test és egy a Lélek,  

amint hivatásotok is egy reménységre szól.” 
(Ef, 4,4) 

 

Túrmezei Erzsébet 

Ahol ránk Jézus vár 
 

Valami mindig vár. 

Hol munka, lárma, hajsza, 

hol a mindennapok küzdelme, harca, 

hol keservek és kísértések, 

próbák, bukások és szenvedések, 

hol csend, csend, csend... 

Kívül? 

Vagy bent: 

Valami mindig vár. 

 

S Valaki mindig vár. 

Mert Jézus mindig, mindenütt ott van. 

Ott a zajban, a mindennapokban, 

küzdelmekben és feladatokban, 

ott szenvedésben és kísértésben, 

hogy felemeljen, őrizzen, védjen, 

hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, 

átvigyen tűzön és akadályon, 

új erőt adjon új kegyelemben. 

 

Mindenütt mindig vár, 

de százszorosan vár ránk - a csendben! 

 

A mostani Szeretet újságban olvashatjuk, hogy a jövőben nem tudják fenntartani az 

újság ingyenes megjelentetését. Akinek fontos, hogy megmaradjon a Szeretet újság, 

kérjük, hogy Bulik Erikának vagy Necz Pálnénak adja az általa e célra felajánlott 

összeget, ezzel segítve, hogy megmaradjon a Szeretet.         



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Mt 13,31-35) 
 (júl.30.) 

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Mt 13,36-43) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 
(júl.31.)     

Szerda  10h szentmise (ev.: Mt 13,44-46) 
(aug.1.)    

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Mt 13,47-53)  
(aug.2.)   19-20h szentségimádás 

Péntek  16h esküvő (Koke Nnkwu Kalu–Vilezsál Edina) 

(aug.3.)    17.30 elsőpénteki gyóntatás 

    18.30 szentmise (ev.: Mt 13,54-58) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Mt 14,1-12)  

 (aug.4.)    21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (ev.: Jn 6,24-35) 

(aug.5.)       9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Ursoi Györgyért,  

halálának 5. évfordulóján, és családjának élő és elhunyt tagjaiért) 

10.30 keresztelő (Steklovits Emma, Végh Bence) 

15h esküvő (Mészáros Attila–Samu Krisztina) 

19h szentmise  
 
 

 

 
 

 

 

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

  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

