
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                   2018. október 15 – október 21. 

    „…Istennek minden lehetséges.”  (Mk 10, 27) 

    

Keresztury Dezső  

Esti imádság 

 

Ó, milyen vak homályba futnak  

kik nélküled indulnak útnak.  

A kezemet nézem: leszárad;  

szívem sívó homokkal árad. 

Valamikor kézen vezettél;  

szökni akartam, nem engedtél,  

csend volt szívemben és a csendben  

szavad szólt csak, mindennél szebben. 

Én Istenem, hívj vissza engem!  

Magam maradtam, eltévedtem.  

Légy bátorságom, bizodalmam;  

ó, légy úrrá megint Te rajtam! 

 
 

Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket a november 16-18-i hétvégén 

templomunkba! Jezsuita szerzetesek lesznek a vendégeink, akik péntektől 

vasárnapig változatos programokkal (előadások, imaalkalmak, csoportos- és 

személyes beszélgetések) adnak lehetőséget töltekezésre, szellemi és lelki 

megújulásra, kikapcsolódásra. Részletes programmal hamarosan 

jelentkezünk. 
 

 

Október a Szűzanya hónapja. Ez alkalomból a kápolnában rózsafüzért imádkozunk 

a következő időpontokban: 

 

keddenként: 17.45-től 

csütörtökönként: 17.45-től 

péntekenként: 17.45-től 

szombatonként: a reggeli mise után közvetlenül 

vasárnaponként: 16 órától 
 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 
 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Lk 11,29-32) 
 (okt.15.)   

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Lk 11,37-41)  
(okt.16.)   (m.sz. hálából 25. házassági évfordulóra)    

Szerda  10h szentmise (ev.: Lk 11,42-46) 
(okt.17.) 

Csütörtök  18.30 igeliturgia (ev.: Lk 10,1-9)  
(okt.18.)   19-20h szentségimádás 

Péntek  18.30 szentmise (ev.: Lk 12,1-7) 
(okt.19.)     

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 12,8-12) (m.sz. a Szeretetláng imacsoport 

(okt.20.)        szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

16h keresztelő (Bajnóczi Zsófia) 

    18h OST megújulási mise 

    21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Fazekas Jánosért és Jenei Piroskáért; 

(okt.21.)     Vastag Pálért, feleségéért Máriáért, gyermekeikért és szüleikért) 

     9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Bazsik Tamásért és édesapjáért) 

10.30 keresztelő (Mészáros Zétény Noel) 

16h esküvő (Haraszty Gábor – Hadinyák Viktória) 

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

      
 

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

