
TEREMTŐ LÉLEK  
HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

     2018. október 8 – október 14. 
„Az Isten szava eleven, átható, és minden 
kétélű kardnál élesebb …” (Zsid 4,12) 

AFRÉKA - egy missziós orvos kalandjai Afrikában 
2018. október 13-án 18 órától a Fületlen Bögrében vendégünk lesz Dr. 
Fodor Réka, akit 2015-ös afrikai missziójáról írott könyve után, legtöbben 
csak AFRÉKA -ként ismernek.  
Gyermekkorában nagy hatással volt rá Albert Schweitzer munkássága. 12 
évesen a leghőbb vágya volt, hogy Afrikában gyógyíthassa az embereket. 
Hosszú volt az oda vezető út, de végül sikerült eljutnia erre a csodálatos 
földrészre. 
„Világokat tud megváltoztatni, ha csak egyetlenegy embernek is adunk álmot” 
vallja ő. 2015-ben a Magyar Afrika Társaság XI. missziójának keretében 40 
napot töltött Ugandában, ami őt is alaposan megváltoztatta. Így története és 
személyes útja jó példa és erőforrás lehet mindazoknak, akik keresik a kihívást 
az önmeghaladásra, az adás lehetőségét, a belső fejlődés valós színtereit, az 
értelmes életet... A doktornő (dr. Csókay András segítségével) éppen az elmúlt 
napokban tért haza második missziójáról Nigériából. 
 

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya - október 8.  
 

Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. 
Felajánlása óta a Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A 
Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király halálát követő 
belső villongások sem tudták elhomályosítani. Magyarok Nagyasszonya 
tisztelete Szent László király uralkodása idején új virágzásba borult. Később a 
tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a 
magyarok. I. Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül 
megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. 
Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-
tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó mintegy kilenc évszázados töretlen 
hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett 
október második vasárnapjára. Ezt Szent X. Piusz helyezte október 8-ra. 
 

Templomunkban októberben minden nap rózsafüzért imádkozunk. 
Hétköznap az esti misék előtt 17.45-től. 



A hét eseményei:   m.sz.: miseszándék 

 Hétfő  10h szentmise (ev.: Lk 1,26-28) 
 (okt.8.)   

Kedd  17.30 keresztelői felkészítés 
(okt.9.)   18.30 szentmise (ev.:  Lk 10,38-42)  

(msz. hálából Zoltánért) 
Szerda  10h szentmise (ev.: Lk 11,1-4) 
(okt.10.) 
Csütörtök 18.30 szentmise (ev.: Lk 11,5-13)  
(okt.11.)  19-20h szentségimádás 
Péntek  15h esküvő (Tóth Szabolcs István – Kora Alexandra) 
(okt.12.)   18.30 szentmise (ev.: Lk 11,15-26) 

(m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

Szombat  8h szentmise (ev.: Lk 11,27-28 )  
(okt.13.)   21-22h szentségimádás   
Vasárnap  8h szentmise  
(okt.14.)    (m.sz. Somlai család elhunyt tagjaiért; Neszler szülőkért) 

9.30 szentmise 
11h szentmise, elsőáldozás 
18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 10,17-30)  
(m.sz. hálából 1. házassági  évfordulóra) 

 
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 
Telefon: 20/910-4509 
e-mail: veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu 
Irodaügyelete: kedden és csütörtökön 
17-18 óra között a plébániai irodában. 
 

Plébániai irodavezető: Wirth Beáta  
Elérhető személyesen munkanapokon 8-12 óra között 
a plébánián, vagy a 30/261-5521-es telefonszámon. 
Templomlátogatással és a templomi programokkal 
kapcsolatban érdeklődni lehet Bulik Erika  
gondnoknál a 30/613-1875-ös telefonszámon. 

A Hírlevél e heti szerkesztője: Ferencz Zoltán 


