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                              2019. február 18 – február 24. 

„Boldogok vagytok ti szegények 

                                                                                    mert tiétek az Isten országa.” 

     (Lk 6,20)  
    

„Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen 

rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele: 

- Milyenek itt az emberek? – tudakolta. 

- Hová való vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs. 

- Athéni vagyok. 

- Felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg. 

- Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem 

el onnan. 

- Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és 

lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. – mondta az öreg. 

A vándor búsan folytatta útját. Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg 

bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. Ő is 

Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy milyenek ott az 

emberek. 

- Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon 

becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel az utas. 

- Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz 

majd! – mondta az öreg bölcs. 

A vándor vidáman fütyörészve folytatta az útját. A két beszélgetést végighallgatta 

egy fiatalember, aki gyakran időzött a bölcs társaságában. Felháborodva jegyezte 

meg: 

- Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy! 

Az öreg bölcs mosolyogva csillapította: 

- Tévedsz, fiatal barátom! Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve 

gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét 

jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.” 

(Mahatma Gandhi: Az életem a tanításom) 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Mk 8,11-13) 
 (febr.18.) 

 Kedd   18.30 szentmise (ev.: Mk 8,14-21) 
 (febr.19.)    

Szerda   10h szentmise (ev.: Mk 8,22-26) 
(febr.20.) 

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: 8,27-33) 

(febr.21.)  19h szentségimádás 

Péntek  17h gyóntatás 

(febr.22.)   18.30 szentmise (ev.: Mt 16,13-19) 

    (m.sz. a hónapban temetett elhunytakért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Mk 9,2-13)  

(febr.23.)  21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Szabó Kálmánné, Balogh Máriáért 

(febr.24.)           és Szabó Kálmánért; elhunyt Csigó Sándorért és nejéért Boros Annáért) 

     9.30 szentmise - benne az iskolás korú gyermekek keresztelője

     10.30 keresztelő (Nesterov Júlia) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 6,27-38)        

 

 

 

 

 

Kérjük a testvéreket, hogy az egyházi hozzájárulást lehetőleg átutalással fizessék. 

Egyházközségünk bankszámlaszáma: 66000011-11058117 

Köszönjük! 
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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: 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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