
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                   2018. október 29 – november 4. 

        „Bízzál! Kelj föl, hív téged!” 
         (Mk 10,49) 

  Kosztolányi Dezső 

 Halottak 
(részlet) 

 

Volt emberek. 

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 

Nem téve semmit, nem akarva semmit, 

hatnak tovább. 

Futók között titokzatos megállók. 

A mély sötét vizekbe néma, lassú hálók. 

Képek, 

már megmeredtek és örökre szépek. 

  

 

Mindenszentek ünnepe és halottak napja szertartásainak rendje  
 

Október 31. szerda: 18.30 előesti szentmise 

November 1. (Mindenszentek ünnepe):   

8h szentmise 

    15h sírkőszentelés 

November 2. péntek (halottak napja):  

17h gyóntatás 

    18.30 szentmise 

 
 

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.  
 

 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Lk 13,18-21)  
(okt.30.) 

Szerda  10h szentmise (ev.: Lk 13,22-30) 

(okt.31.)   18.30 szentmise  (előesti) 

Csütörtök  Mindenszentek ünnepe 

(nov.1.)   8h szentmise (ev.: Mt 5,1-12a) 

Péntek  17h gyóntatás 

(nov.2.)    18.30 szentmise (ev.: Jn 14,1-6) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 14,1.7-11)  

(nov.3.)                (m.sz. a Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért; a Szeretetláng imacsoport  

szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért; Ambrus gyógyulásáért; 

50.házassági évfordulóra) 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Bartus Imréért, Bartus szülőkért  

 (nov.4.)             és gyermekeikért) 

     9.30 szentmise – gyerekmise  
(m.sz. elhunyt Lugosi Jánosért és szüleiért) 

10.30 keresztelő (Kiss Levente) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Mk 12,28b-34) 

(m.sz. elhunyt Prehoda Imréért és fiáért, Imréért ) 

      
 

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

