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                       2018. december 24 – december 30. 

   „…boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni,  

amit az Úr mondott neki.” (Lk 1,45) 
 
 

Túrmezei Erzsébet 

Kérdez a gyermek 

 

,,Ott fenn lakott a csillagok felett, 

de amikor karácsony este lett, 

Lejött a földre, mint kicsiny gyerek. 

És ó, a hidegszívű emberek! 

Kis istállóban kellett hálnia. 

Szalmán feküdt ő, az Isten Fia. 

Elhagyta érettünk az egeket. 

Ugye, apukám, nagyon szereted?” 

 

Az apa nem szól. Olyan hallgatag. 

De a kis kedvenc nem vár szavakat, 

Odaszorítja vállára meleg, 

kipirult arcát, s tovább csicsereg. 

,,Kicsiny gyermek lett, gyenge és 

szegény, 

és ott aludt az állatok helyén, 

szűk istállóban. Nem is érthetem. 

Milyen meleg ágyacskám van nekem, 

pedig csak a te kis lányod vagyok. 

S ő, Isten Fia, ő, a legnagyobb, 

szalmán feküdt, amikor született. 

Ugye, apukám, nagyon szereted?” 

 

Kint csillagfényes hideg este... tél... 

Bent apja ölén kis leány beszél. 

,,Ott se nyughatott szalma-fekhelyén. 

Futniuk kellett éjnek-éjjelén. 

Halálra keresték a katonák. 

Menekültek a pusztaságon át. 

Milyen keserves útjuk lehetett. 

Ugye, apukám, nagyon szereted?” 

 

Az apa leteszi a gyermeket. 

,,Ugye, szereted? Ugye, szereted?” 

Nem bírja már, el kell rohannia. 

A jászolban fekvő Isten Fia 

karácsonyesti képe kergeti. 

Feledte és most nem feledheti. 

Most a szeméből könnyre-könny fakad. 

Most vádakat hall, kínzó vádakat. 

Elmenekülne még, de nem lehet. 

Most utolérte az a szeretet. 

 

S míg a szívébe égi béke tér, 

mintha körül a hólepett, fehér 

tetők, utak felett távol zene, 

angyalok tiszta hangja zengene 

szívet szólongató, szép éneke: 

,,Szegény lett érted. Ugye, szereted?” 

 

 

Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy a Szentlélek-templom december 25 – január 2-ig 

csak a szertartások alatt lesz nyitva. Ezen időszak alatt a plébániai ügyintézés is 

szünetel, beleértve Zsolt atya fogadó idejét is. 
 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 

 

 Hétfő   24h szentmise (ev.: Mt 1,1-25) 

(dec.24.)   (m.sz elhunyt édesapáért, elhunyt fiáért és családjukért) 

Kedd   Urunk születésének ünnepe 

 (dec.25.)  8h szentmise (m.sz. elhunyt Gombai Jánosnéért) 

9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Bálint Jánosnéért, fiaiért és szüleiért;  

elhunyt Gregorecz Istvánért, szüleiért és nagyszüleiért) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 2,1-14)  

Szerda  8h szentmise (ev.: Mt 10,17-22) (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 
(dec.26.)       

Csütörtök  18.30 igeliturgia  

(dec.27.)  19h szentségimádás 

Péntek  18.30 szentmise (ev.: Mt 2,13-18)  
(dec.28.)   (m.sz. az ebben a hónapban temetett elhunytakért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 2,22-35)  

(dec.29.)  11h keresztelő (Lengyel Márton) 

16.30 regölés – a kávézóban 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        A Szent Család ünnepe 

 (dec.30.)       8h szentmise (ev.: Lk 2,22-40)  

9.30 szentmise (m.sz. 90 éves édesanyáért és családjaiért) 

18h szentmise (gitáros)         
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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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