
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                   2018. október 1 – október 7. 

„…aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én    

nevemben… nem veszíti el jutalmát”  (Mk 9,41) 

    

Aranyosi Ervin 

 Üzen az Ősz 

 

Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre! 

Minek a lázas rohanás? 

Ülj le egy padra, nézz fel az égre, 

érintsen meg bűvös varázs. 

 

Ne rohanj el az élet mellett, 

engedd a szépet hatni rád. 

Akik megállnak, szépre lelnek, 

azokkal megáll a világ. 

 

Mikor lassulsz lecsendesülve, 

a lelked is életre kel. 

Nem erőlködsz nekifeszülve, 

a lét értelmét éred el! 

 

Hagyod, hogy vigyen áramlása, 

s eljuttat céljaid felé. 

Segít a szíved dobbanása, 

s vágyad az utat meglelé. 

 

Nem is kell megkeresni módját, 

csak csendben, várni, hogy legyen. 

Nem kell “harccal legyőzni Tróját”, 

s átmászni minden gond-hegyen. 

 

Nem kell balgán sikerre törni, 

harcban legyőzni másokat. 

Elég egy székben hátradőlni, 

s teremni hagyni álmokat. 

 

Szebbet teremthetsz szeretettel, 

lélekből kapva az erőt. 

Szebb világot alkot az ember, 

békéset, s tisztán élhetőt. 

 

Nem hajt tatár, anyagi érdek, 

szíved csak szépre éhezik. 

Érzéseid vonzzák a szépet, 

amely úgyis megérkezik. 

 

Engedj el végre minden görcsöt, 

s hagyd, hogy a csónakod vigyen. 

A pillanat, ha lazán töltöd, 

úrrá lesz minden irigyen. 

 

Álmodj nagyot, álmodj merészet, 

s figyeld, a gondolat teremt! 

Valóra váltja az egészet, 

neked adva a végtelent. 

 

Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre! 

Engedd csak szállni az időt! 

Ülj le egy padra, nézz fel az égre, 

figyeld a vágyad, s hagyd hatni őt! 

 

 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Lk 9,46-50) 
 (okt.1.)   

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Lk 9,51-56)  
(okt.2.)       

Szerda  10h szentmise (ev.: Lk 9,57-62) 
(okt.3.) 

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Lk 10,1-12)  
(okt.4.)   (m.sz. Cservenka és Kmetty család elhunyt tagjaiért) 

19-20h szentségimádás 

Péntek  17h elsőpénteki gyóntatás 

(okt.5.)    18.30 szentmise (ev.: Lk 10,13-16)  

(m.sz. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 10,17-24) (m.sz. elhunyt Mészáros Lászlóért  

(okt.6.)        és családtagokért; a Szeretetláng imacsoport szándékára,  

tagjaiért és hozzátartozóikért; Ambrus gyógyulásáért) 

    18h koncert (Új Advent Kórustársaság) 

    21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. Rózsafüzér Királynéja közbenjárásáért) 

(okt.7.)     9.30 szentmise – gyerekmise  (m.sz. Alaksa Mihály 75. születés- 

    napjára és élő és elhunyt családtagokért) 

10.30 keresztelő (Hetyei Szonja Angéla) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 10,2-16) (m.sz. Papusért) 

     19h koncert (Mester és tanítványai) 
 

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  
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