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  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                  2018. augusztus 20 – augusztus 26. 

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,  

az bennem marad, és én őbenne.” 
(Jn 6,56) 

 

Ó, hitvalló István király, 

tehozzád néped hangja száll, 

kérd Krisztust, hogy legyen velünk, 

ki szent hitét hoztad nekünk! 

… 

Isten kegyeltje, István király, 

imádkozzál értünk, 

mert méltóvá tett vétkünk, 

hogy ránksújtson szörnyű vég: 

s érdemedért megnyerhetjük, 

hogy befogad majd az Ég! 

… 

Üdvözlégy, Szent István király, 

néped reménye rajtad áll, 

tudósunk és apostolunk, 

akiben váltig bízhatunk, 

szentség tüköre, üdvöz légy, 

mi igazunk! 

Hisszük, ha vagy közbenjárónk, 

megszabadít érted Krisztus: 

Imádkozzál népedért, 

esedezz a papságért, 

hogy senki ellenség 

kezébe ne essék!
(Zsolozsma Szent István királyról a 13.századból – részlet) 

 

„Szent István névünnepe, István király, Szent Király vagy egyszerűen Király napja, 1949 

óta az Alkotmány és az Új kenyér ünnepe, a rendszerváltás óta legfőbb állami ünnepünk 

lett. István szentté avatása, névünnepének naptárba iktatása, amihez VII. Gergely pápa 

adott felhatalmazást, I. (Szent) László király és a magyar püspöki kar érdeme. (Csak az 

1179. évi III. lateráni zsinat óta lett a szentté avatás az Apostoli Szék kizárólagos joga.) A 

szentté avatási eljárás részeként 1083. augusztus 20-án, a Nagyboldogasszony nyolcadába 

eső vasárnapon nyitották meg István király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta a 

naptárba István névünnepeként.”   (Jankovics Marcell: Jelkép kalendárium – Szent Korona) 

 

 
 

Augusztus 20-án 18 órától a Budapesti Bach Kórus ad koncertet templomunkban. 

Vezényel és orgonán közreműködik Ella István orgonaművész. 
 

 

 
 

Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy augusztus 20-31-ig a Szentlélek-templom csak a 

szertartások alatt lesz nyitva. 
 

http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2013/06/27/_csillagok_kozt_fenyesseges_csillag_szent_laszlo_kiraly


A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 Hétfő   Szent István király, Magyarország fővédőszentje 

 (aug.20.)  9.30 ünnepi szentmise (ev.: Mt 7,24-29) 

     18h koncert 

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Mt 19,23-30) 
(aug.21.)     

Szerda  10h szentmise (ev.: Lk 1,26-38)   
(aug.22.)   (m.sz. a Kovács, Balázs és Nyúl család elhunyt tagjaiért) 

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Mt 22,1-14)  
(aug.23.)  19-20h szentségimádás 

Péntek  15.30 esküvő (Bátori Balázs - Javora Kitti) 

(aug.24.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 1,45-51) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Mt 23,1-12)  

 (aug.25.)   17h esküvő (Tóth Lajos - Nagy Zsaklin) 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise  
(aug.26.)   (m.sz. elhunyt Lapu Jánosért, Lapu Jánosnéért és Tóth Ferencért) 

         9.30 szentmise  
10.30 keresztelő (Bartók Elizabet, Dallmann Gréta) 

19h szentmise (ev.: Jn 6,60-69) 

 

 
 

Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy szeptembertől a vasárnap esti misék újra 

 18 órakor kezdődnek. 
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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  
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