
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                        2018. november 26 – december 2. 

       „…azért jöttem a világba,  

    hogy tanúságot tegyek az igazságról.”  
(Jn 18, 37) 

Túrmezei Erzsébet 

JÉZUS JÖN 

 

 

Jézus jön. Tán hajnaltáján, 

mikor pirkad már az ég. 

Szebb, mint az aranyló reggel 

az ő dicsősége még.  

Várva-várom, kész a szívem 

tárni ajtót és kaput, 

Kész a lábam nyomdokában 

Járni, bár nehéz az út.  

Jézus jön! Tán délidőben, 

munkazajban, nap hevén. 

Bár találna készenlétben, 

csendben, hogyha int felém.  

Jézus jön! Lehet, hogy este. 

Sötétlő hegyek felett 

felragyog, mint fényes csillag, 

szebb hazába elvezet.  

Várva-várom, kész a szívem 

Tárni ajtót és kaput, 

Kész a lábam nyomdokában 

Járni, bár nehéz az út.  

 

 
 

Pénteken, november 30-án az esti mise után kb.19 órától gitáros dicsőítő 

szentségimádást tartunk a Szent Imre teremben. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
  

December 1-én, szombaton délután 15-17 óráig adventre készülő 

kézműveskedésre hívjuk a testvéreket templomunkba: gyerekeket, felnőtteket 

egyaránt. Lehetőség lesz adventi koszorú és egyéb díszek készítésére. Az alkalmat a 

katolikus gimnázium szervezi, a diákok szeretettel várnak mindenkit! 
 

 

 

December 1-én, szombaton 18 órától a Gaudeamus kórus ad koncertet 

templomunkban. Vasárnap, december 2-án délután 4 órától pedig a zeneiskola 

növendékeinek hangversenyét hallgathatjuk. Mindkét koncertre szeretettel várnak 

mindenkit! 
 

 

https://keresztyenversek.wordpress.com/2010/11/27/jezus-jon/


A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Lk 21,1-4) 
 (nov.26) 

Kedd   18.30 szentmise (ev.: Lk 21,5-11) 
(nov.27.)    

Szerda  10h szentmise (ev.: Lk 21,12-19) 
(nov.28.)   

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Lk 21,20-28) 

(nov.29.)  (m.sz. István atyáért, szülőkért, testvérekért, nagyszülőkért) 

19h szentségimádás 

Péntek  17h gyóntatás 

(nov.30.)   18.30 szentmise (ev.: Mt 4,18-22)  

    (m.sz. a hónapban temetett elhunytakért) 

    19h dicsőítő szentségimádás (Szent Imre terem) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 21,34-36) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért;  

(dec.1.)   a Szeretetláng imacsoport szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

                 15-17h adventi kézműves 

16h keresztelő (Szabó Sebestyén) 

l8h koncert – Gaudeamus kórus 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        Advent 1.vasárnapja 

 (dec.2.)       8h szentmise  

9.30 szentmise - gyerekmise 

10.30 keresztelő (Farkas Márk, Vass Dávid) 

16h koncert – a zeneiskola növendékei 

18h szentmise (gitáros) (ev.: 21,25-28.34-36) 

      
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  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

