
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                 2018. szeptember 17 – szeptember 23. 

„…aki meg akarja menteni életét, 

elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét 

énértem… megmenti azt.” (Mk 8,35) 
 

Teréz anya  

Himnusz az Élethez 
 

Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan 

az Élet szépség – csodáld meg 

az Élet boldogság – ízleld 

az Élet álom – tedd valósággá 

az Élet kihívás – fogadd el 

az Élet kötelesség – teljesítsd 

az Élet játék – játszd 

az Élet érték – vigyázz rá 

az Élet vagyon – használd fel 

az Élet szeretet – add át magad 

az Élet titok – fejtsd meg 

az Élet ígéret – teljesítsd 

az Élet szomorúság – győzd le 

az Élet dal – énekeld 

az Élet küzdelem – harcold meg 

az Élet kaland – vállald 

az Élet jutalom – érdemeld ki 

az Élet élet – éljed! 

 

 

 

 
 

Szeretettel hívunk Medugorjei zarándoklatra! Indulás október 19.-én este, 

visszaérkezés október 24.-én a reggeli órákban. Ára 18.000.- HUF és 65.- EUR. 

Kérésre 2000 HUF/fő biztosítás is igényelhető. A zarándoklat vezetője Kemenes 

Gábor atya, a veresi résztvevők vezetője Csillag Péter diakónus. Jelentkezni 

szeptember 23-ig Erikánál lehet a sekrestyében 5000 HUF/fő előleg és - igény 

esetén - 2000 HUF/fő biztosítási díj befizetésével, és a személyes adatok 

megadásával. Utazni érvényes új típusú személyivel is lehet. 

A jelentkezést szeptember 23-ig emailben is kérjük elküldeni a 

csillag.peter@vaciegyhazmegye.hu címre! 

mailto:csillag.peter@vaciegyhazmegye.hu


A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 

 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Lk 7,1-10) 
 (szept.17.)  (m.sz. Necz Pál halálának 3.évfordulójára) 

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Lk 7,11-17)  
(szept.18.)     

Szerda  10h szentmise (ev.: Lk 7,31-35)   
(szept.19.)    

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Lk 7,36-50)  
(szept.20.)  19-20h szentségimádás 

Péntek  18.30 szentmise (ev.: Mt 9,9-13) 
(szept.21.)    

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 8,4-15) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért;  

(szept.22.)    a Szeretetláng imacsoport szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

    21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Varju Lajosért és fiaiért) 

(szept.23.)     9.30 szentmise  
10.30 keresztelő (Szabó Bendegúz) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 9,30-37) 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  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 8-13 óra között 

E-mail: veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu a plébánián (kedd kivételével), 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

