
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                     2018. november 19 – november 25. 

    „Elküldi angyalait, és egybegyűjti  

  választottait az ég négy tája felől.” 
            (Mk 13, 27) 

 

SZENT ERZSÉBET 

 

Magyarország szép nemes csillaga, 

asszonyi rend tiszteletes tagja, 

szent Erzsébet, András király lánya, 

szent hitünknek gyümölcsös szép ága. 

Dolgos kezét nagy munkára adja, 

ujjaival az orsót forgatja, 

szegényeknek ajtaját megnyitja, 

éhezőknek a kenyerét nyújtja. 

Gazdagságnak magas pompájában, 

él a lélek nagy szabadságában, 

uraságát Krisztusért elhagyja, 

mint hívságot, lábával tapodja. 

Asszonyoknak te vagy tanítója, 

özvegyeknek bölcs útmutatója, 

leányoknak jó példaadója, 

mint legyenek kincsek megtartója. 

Üdvözlégy hát, országunknak éke, 

őseinknek szép és drága dísze, 

hadd kövessünk téged életünkkel, 

veled együtt éljünk Istenünkkel! 

(Kájoni Kancionále, 1676) 

 

 

„A vagyon nem növeli belső értékünket, csak lehetőséget ad, hogy sok jót 

tehessünk.” 

 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 

 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Lk 6,27-38) 
 (nov.19.) 

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Lk 19,1-10) 
(nov.20.)   

Szerda  10h szentmise (ev.: Mt 12,46-50) 
(nov.21.)    

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Lk 19,41-44) 

(nov.22.)  19h szentségimádás 

Péntek  17h gyóntatás 

(nov.23.)   18.30 szentmise (ev.: Lk 19,45-48)  

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 20,27-40)  

(nov.24.)  20h dicsőítő szentségimádás  

Vasárnap        Krisztus, a mindenség királya  

 (nov.25.)       8h szentmise (m.sz. elhunyt KissJózsefné Máriáért,  

elhunyt szülőkért, elhunyt sógoraiért és élő hozzátartozókért) 
9.30 szentmise (m.sz. Nádasdi-Nagy, Szlovák-Hajdi családokért,  

     elhunyt szülőkért, nagyszülőkért) 

10.30 keresztelő (Hofstetter Márton, Ortó Ádám) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Jn 18,33b-37) 
 

 

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

