
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                             2018. december 31 – január 6. 

„…Bármit tesztek szóval, vagy tettel, 

mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és  

adjatok hálát az Atyaistennek általa.” (Kol 3,17) 
 
 

Sík Sándor: Az igazi Mária - részlet 

 

…az igazi Mária, 

akit a művész Isten festett a teremtés vásznára öröktől, 

emberek örömének, 

áhitatúl az angyaloknak 

önnön magának gyönyörűségül, 

akin az Örök Atya szeme elmosolyodjék, 

mint mikor a tökéletes művész a tökéletes műben dédelgető pillantással simogat 

végig százszor is egy alakot, 

aminek szépsége még neki is titokzatos, – 

az igazi, igazi Mária, akinek Krisztus-símogató tenyerére letette az Isten 

mind, ami jót szánt a világnak, 

hogy hintse, öntse, ontsa ránk, 

a vízözönnél özönebb özönnel édesanyai szíve szerint, – 

az igazi, igazi, igazi Mária, akinek az élő Krisztus, 

ülvén az Atyának jobbja felől, 

szent sebeinek bíborában, 

amikor nagyon elnehezedik a szíve 

teméntelen bűneink láttán, 

ölébe hajtsa szent fejét 

s megengesztelődve ülhessen vissza 

a mennyei trónra 

és irgalommal nézzen újra ránk, 

most és halálunk óráján. Amen. 

 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 

 

 

 Hétfő   18h év végi hálaadó szentmise – előesti mise  

(dec.31.)  (ev.: Lk 2,16-21)    

Kedd   Szűz Mária, Isten Anyja 

 (jan.1.)   8h szentmise (ev.: Lk 2,16-21)  

9.30 szentmise  

18h szentmise (gitáros)  

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Jn 1,29-34) 

(jan.3.)   19h szentségimádás 

Péntek  17h gyóntatás 

(jan.4.)    18.30 szentmise (ev.: Jn 1,35-41)  

(m.sz. a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Jn 1,43-51) (m.sz. a Szeretetláng imacsoport  

(jan.5.)          szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        Urunk megjelenése - Vízkereszt 

(jan.6.)       8h szentmise (ev.: Mt 2,1-12)  

9.30 szentmise - gyerekmise  
10.30 keresztelő (Ortó Ádám) 

18h szentmise (gitáros)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  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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