
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                 2018. szeptember 24 – szeptember 30. 

   „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki közül utolsó  

   és mindegyiknek a szolgája.”   (Mk 9,35) 

 

a Szentírásról: 
 

„Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust.” (Szent Jeromos) 
 

A Szent Könyvekben a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé, és beszélget 

velük. (II. vatikáni zsinat) 
 

A Szentírás Krisztus előtti második évezredtől Krisztus után 100-ig íródott. 

Különböző helyszíneken készült (Palesztina, Babilónia, Egyiptom, Róma, Korintus 

stb.) és különböző nyelveken (héber, arámi, görög). 
 

Egy régi mondás szerint az Újszövetség az Ószövetségben van elrejtve, az 

Ószövetség az Újszövetségben tárul fel. 
 

A Biblia mindenekelőtt a hitről való tanúbizonyság, amelyben felfedezhetjük az 

Atya különleges szeretettervét. 
 

Hogyan olvassuk a Szentírást? 

Hittel: nem mint emberi beszédet, hanem Isten beszédét. Alázattal: mivel ezek a 

dolgok el vannak rejtve a bölcsek és okosak elől és fel lettek fedve a 

gyermekeknek. Imádságos lélekkel: könyörögve az Úrhoz, hogy világosítson meg 

bennünket Szentlelkével, és fedje fel nekünk isteni üzenetének titkát. 

(forrás: https://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=973) 
 

 

Szeretettel hívunk és várunk énekes-gitáros dicsőítésre a kápolnába 

szeptember 28-án, pénteken az esti mise után (kb.19 órától). 
 

 

 
 

Szeptember 29-én a váci székesegyházban a 18 órakor kezdődő szertartás során 

Beer Miklós püspök atya 3 testvérünket (Nádasdi Gábort, Pasztorek Istvánt, Tűzkő 

Ottót) avatja lektorrá. Másnap, a ½ 10-es szentmisében adunk hálát új lektorainkért.  
 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Mt 10,28-33) 
 (szept.24.)   

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Lk 8,19-21)  
(szept.25.)   (m.sz. Ambrus gyógyulásáért)     

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Lk 9,7-9)  
(szept.27.)  (m.sz. Ifj. Fekete Lászlóért és nagymamájáért) 

19-20h szentségimádás 

Péntek  18.30 szentmise (ev.: Lk 9,18-22) 

(szept.28.)   (m.sz. a hónapban temetett elhunytakért) 

19h Dicsőítés 

Szombat        8h szentmise (ev.: Jn 1,47-51)   

(szept.29.)    18h koncert (Danubia zenekar) 

    21-22h szentségimádás   

Vasárnap        A Szentírás vasárnapja 

(szept.30.)     8h szentmise (m.sz. elhunyt Harcos Györgyért és szüleiért) 

9.30 szentmise – hálaadás új lektorainkért 
(m.sz. elhunyt Gregorecz Istvánnéért és fiáért Istvánért, elhunyt 

Szántovszki Józsefért, szüleiért és testvéreiért; elhunyt Turcsányi 

Józsefért és feleségéért Borbáláért, elhunyt Ambrus Istvánért és 

feleségéért Cecíliáért) 

10.30 keresztelő (Olasz Panna, Pongor Zsolna Flóra) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 9,38-43.45.47-48) 

      
 

Kérjük a testvéreket, hogy az egyházi hozzájárulást lehetőleg átutalással fizessék. 

Egyházközségünk bankszámlaszáma: 66000011-11058117 

Köszönjük! 
 

 

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

  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

