
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                     2018. szeptember 3 – szeptember 9. 

„Minden jó adomány és minden tökéletes  

ajándék onnan felülről, a világosság  

    Atyjától származik, akinél nincs változás…” 
          (Jak 1,17) 

 

 

Kedves Testvérek! 

 

Ismét lehetőségünk van konkrét anyagi segítséget nyújtani az arlói ferences nővérek 

munkájához. Középiskolában továbbtanuló fiatalok tanulmányaihoz kérnek tőlünk 

támogatást. Részletekkel és a felajánlásokkal kapcsolatban kérjük keressék  

Lapu Ferencné Csillát, a 20/2536162-es számon, vagy a lapune.csilla@gmail.com          

e-mail címen. 

 

 
 

 

Szeptember 8-án, 19 órakor németországi művészek adnak koncertet 

templomunkban. Marit és Alexander Kuhlo hangversenyéről részletek a kihelyezett 

plakáton olvashatók. 
 

 
 

 

Kérjük egyházközségünk közösségeit, ha alkalmaik időpontjában, helyszínében 

változás lesz az idén, azt jelezzék Wirth Beátának szeptember folyamán. 
 

 

 

 

 

Szeptembertől új imaiskola csoportot indítunk azok számára, akik 

szeretnék személyes imájukat/imaéletüket elmélyíteni, vagy ehhez legalább az első 

lépéseket megtenni. Bővebb tájékoztatást találunk az egyházközség honlapján az 

"imaiskola" címszó alatt. Érdeklődni, illetve jelentkezni Zsolt atyánál lehet. 
 

 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Lk 4,16-30) 
 (szept.3.)   

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Lk 4,31-37) 
(szept.4.)   (m.sz. Kovácsi Andrásné halálának 8.évfordulóján)  

Szerda  10h szentmise (ev.: Lk 4,38-44)   
(szept.5.)    

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Lk 5,1-11)  
(szept.6.)  19-20h szentségimádás 

Péntek  17h elsőpénteki gyóntatás 

(szept.7.)   18.30 szentmise (ev.: Mt 10,28-33 )  

(m.sz. a Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Mt 1,18-23) (m.sz. a Szeretetláng imacsoport 

(szept.8.)    szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért)  

     19h koncert 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Csombor Istvánnéért) 

(szept.9.)   9.30 szentmise  
     10.30 keresztelő (Csermák Bence) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 7,31-37) 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  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

