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„Legyetek erősek, ne féljetek!  

   Íme a ti Istenetek!”  (Iz 35,4) 

 

Babits Mihály  

Zsoltár gyermekhangra 
 

 

Az Úristen őriz engem 

mert az ő zászlóját zengem, 

Ő az Áldás, Ő a Béke 

nem a harcok istensége. 

Ő nem az a véres Isten: 

az a véres Isten nincsen. 

Kard ha csörren, vér ha csobban, 

csak az ember vétkes abban. 

Az Úristen örök áldás, 

csira, élet és virágzás. 

Nagy, süket és szent nyugalma 

háborúnkat meg se hallja. 

Csöndes ő míg mi viharzunk 

békéjét nem bántja harcunk: 

Az Úristen őriz engem, 

mert az Ő országát zengem. 

Az Ő országát, a Békét, 

harcainkra süketségét. 

Néha átokkal panaszlom 

de Ő így szól: »Nem haragszom!« 

Néha rángatom, cibálom: – 

tudja hogy csak őt kivánom. 

Az is kedvesebb számára, 

mint a közömbös imája. 

Az Úristen őriz engem 

mert az Ő zászlóját zengem. 

Hogy daloljak más éneket, 

mint amit Ő ajkamra tett? 

Tőle, Hozzá minden átkom: 

hang vagyok az Ő szájában. 

Lázas hang talán magában: 

kell a szent Harmóniában. 

S kell, hogy az Úr áldja, védje 

aki azt énekli: Béke. 
 

 

 

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. 

 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Lk 6,6-11) 
 (szept.10.)   

Kedd   17.30 keresztelői felkészítő 

(szept.11.)   18.30 szentmise (ev.: Lk 6,12-19) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért)  

Szerda  10h szentmise (ev.: Lk 1,26-38)   
(szept.12.)    

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Lk 8,1b-7.11-13)  
(szept.13.)  19-20h szentségimádás 

Péntek  18.30 szentmise (ev.: Jn 3,13-17) 

(szept.14.)    (m.sz. hálából Dr. Marik Józsefért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Jn 19,25-27) (m.sz.  

(szept.15.)    15h esküvő (Benkő Károly – Kurucz Tímea)  

     16h esküvő (Strausz Dávid – Hang Barbara) 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére  

(szept.16.)           és a Rózsafüzér társulati tagokért) 
     9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Nagy Jánosnéért) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 8,27-35) 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  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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