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                                 2019. január 28 – február 3. 

„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent föl engem,  

hogy örömhírt vigyek a szegényeknek…”  

(Lk 4, 18) 
     

Szabó Lőrinc 

 Séta közben 
 

 

 

Jó volna csöndben, egymagam, 

úgy élni, békén, boldogan, 

mint a pipacs vagy ott alább 

a margaréta, a szarkaláb, - 

jó volna egy kis tanyai ház 

előtt őrt állani, nyurga akác, 

és megborzongani, szótlanul, 

ha az égre éji vihar vonul, 

és reggel a fénybe kéjesen 

belemosni millió levelem. 

 

Jó volna szállni, ameddig a szem, 

kék fátyol lenni a hegyeken, 

felelőtlen, kóbor szelek 

módján futkosni, egyre szebb 

és távolibb országokon át, 

jó volna, mint a kis kacsák, 

fürödni, patakban, szitakötők 

fia lenni, vagy malacok között, 

akiket nem kínoz öntudat, 

heverni a sárban a nap alatt. 

 

Jó volna, - óh, de nehéz a szívem! - 

átszűrni magam az elemeken, 

hisz csoda-balzsam a puha sár, 

mit esőből s porból kever a nyár: 

óh, elaludni a föld vegyész 

kezében, úgy, hogy az ébredés 

kihagyja a bűnt, embert, - s virág 

lenni csak, pipacs, szarkaláb, 

vagy legfeljebb a tanyai ház. 

 

 

 

 

„Emlékezz arra, hogy a boldogság nem attól függ, hogy ki vagy mi van 

neked, egyedül attól függ, hogy mit gondolsz.”      (Dale Carnegie) 
 

 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Mk 3,22-30) 
 (jan.28.) 

 Kedd   18.30 szentmise (ev.: Mk 3,31-35) 
 (jan.29) 

Szerda   10h szentmise (ev.: Mk 4,1-20) 
(jan.30.) 

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Mk 4,21-25) 

(jan.31.)   (m.sz. Sarkadi és Rádi család elhunyt tagjaiért) 

19h szentségimádás 

Péntek  17h gyóntatás 

(febr.1.)    18.30 szentmise (ev.: Mk 4,26-34) 

(m.sz. a januárban temetett elhunytakért) 

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

(febr.2.)   (m.sz. a Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért; a Szeretetláng imacsoport  

      szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Harcos Györgyért) 

 (febr.3.)   9.30 szentmise (m.sz.: Ferencért, halálának 5.évfordulóján 

      és élő családtagokért) 

     10.30 keresztelő (Hrmó Balázs Bendegúz) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 4,21-30)        
 

 

 

 

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: veresegyhaziplebania@gmail.com 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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