
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                          2018. december 3 – december 9. 

„Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok,  

hogy…megállhassatok az Emberfia előtt.” 
      (Lk 21,36) 

 

Kárász Izabella 

JÖN KRISZTUSOD! 

 

Most advent van. Mécsemben új olajjal 

Az Araráton állok. Figyelek. 

Nincs ennél nagyobb és fontosabb 

Dolgom most még, hisz zártak az egek. 

Most advent van. De karácsonyra várok! 

Advent után karácsony lesz, hiszem. 

Most csend honol szívemnek rejtekében, 

De benne fénylő adventom viszem. 

Ha véget ér az adventi idő, Ő 

Ígérte, jő, és meg is érkezik. 

Kitárom majd Előtte fénylő vággyal 

Adventi nagy várásom érzetit. 

Hitemet is, mit őriztem a zajban, 

Bánatban, gyászban, sötétben, vakon, 

Szent szavait, mit énhozzám intéz majd, 

Alázatos örömmel hallgatom. 

Most még a csend, az ünnepek előtti 

Nagy némaság zárja körül el Őt, 

De virágos pompában látok én már 

Minden hóval, faggyal fedett tetőt. 

Adventi hit tanít szeretni, tűrni, 

Várni, segítni itt mindenkinek, 

Ezzel tudom hirdetni hangos szóval: 

– Jön Krisztusod! Készítsd Néki szíved! – 

 
 

 

 

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


A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 

 Hétfő   6h rorate - igeliturgia 

 (dec.3.)    10h szentmise (ev.: 8,5-11) 

Kedd   6h rorate mise (ev.: Lk 10,21-24) 
(dec.4.)   (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

Szerda  6h rorate mise 

(dec.5.)   10h szentmise (ev.: Mt 15,29-37) 

Csütörtök  6h rorate mise (ev.: Mt 7,21.24-27) 

(dec.6.)   (m.sz. elhunyt István atyáért, szülőkért, testvérekért, nagyszülőkért) 

19h szentségimádás 

Péntek  6h rorate mise (ev.: Mt 9,27-31)  
(dec.7.)    (m.sz. a Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért) 

    17h gyóntatás 

Szombat        Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

(dec.8.)   8h szentmise (ev.: Lk 1,26-38)  

    l8h koncert – Cantemus kórus 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        Advent 2.vasárnapja 

 (dec.9.)       8h szentmise (m.sz. elhunyt Mártiért és élő lányaiért) 

9.30 szentmise (m.sz. Borbáláért és testvéreiért;  

a Will és Omelka család élő és elhunyt tagjaiért) 

10.30 keresztelő (Izer Kristóf, Papp Annabella, Papp Kristóf,  

Varró Kinga) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 3,1-6) 
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  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  
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