
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                              2018. január 7 – január 13. 

„Mikor a csillagot meglátták, örvendeni   

   kezdtek igen nagy örömmel.”  (Mt 2,10) 
 

 

 

Túrmezei Erzsébet 

ÚJ ÉNEKET!          

 

Új éneket, újat! 

minden reggel újat! 

Új hajnal hasadtán 

új titkok tárulnak. 

Új virágok nyílnak, 

ha régiek hullnak, 

új öröm, új hála 

ha sebek gyógyulnak. 

Énekek ébrednek: 

új ének az Úrnak! 

 

 

Új éneket, újat: 

új szívvel, élettel! 

Üdét, mint a harmat! 

frisset, mint a reggel! 

Új kegyelem árad, 

új hittel előre 

csodáról-csodára, 

erőről-erőre. 

Remények csendülnek, 

életek újulnak, 

Énekek zendülnek, 

új ének az Úrnak. 
 

 

 

A templomunkba készülő keresztút állomásainak elkészítéséhez továbbra is 

várjuk a testvérek adományait. Mint már hirdettük, ezeket az egyházközség a 

testvérek támogatásával szeretné megvalósítani. A stációk egyedi képzőművészeti 

alkotások, melyek illeszkednek a Szentlélek-templom belső hangulatához. 

Adományozni többféle módon lehet: 

-   készpénzben a sekrestyében vagy a plébánián 

- utalni a Várhelyi Vilmos Alapítvány számlájára (ez esetben kérjük a    

megjegyzésben jelezzék, hogy a „keresztút javára”) Számlaszám: 66000011-11024240 

-   a ketfiller.hu oldalunkon keresztül 

 Kérésre igazolást adunk a támogatásról. 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 

Kedd   17.30 keresztelési felkészítő (1.alkalom) 

(jan.8.)   18.30 igeliturgia (ev.: Mk 6,34-44) 

Csütörtök  18.30 igeliturgia (ev.: Lk 4,14-22a) 

(jan.10.)   19h szentségimádás 

Péntek  17h gyóntatás 

(jan.11.)   18.30 szentmise (ev.: Lk 5,12-16)  

(m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Jn 3,22-30)  

(jan.12.)   11h keresztelő (Necz Olivér Máté)        

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Mártiért, lányaiért és unokáiért) 

(jan.13.)       9.30 szentmise  
10.30 keresztelő (Horinka Gergő) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 3,15-16.21-22)        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

