
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                             2019. március 11 – március 17. 

           „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 

                 (Lk 4,8)  
 

 

„- Mit cselekedjek, hogy elérjem Istent? 

- Ha Istent akarod elérni, akkor két dolgot jól az eszedbe kell vésned. Az első az, 

hogy Isten elérésére minden erőfeszítés hiábavaló. 

- És mi a második? 

- Az, hogy úgy kell cselekedned, mintha az elsőről mit sem tudnál.” 
              (Anthony De Mello: A csend szava) 
 
 

Március 16.-án, szombaton 18 órától a Szent Korona kórus ad koncertet 

templomunkban a március 15-i ünnep és Veresegyház várossá válásának 20. 

évfordulója alkalmából. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.  
 

 

 

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy március 29.-én 19.15-től a templomban a 

tervezett keresztúti stációkról tájékoztatót tart Nagy László, templomunk tervezője 

és Veress Enéh szobrászművész. A tájékoztatóra minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

 
 

Tájékoztató az egyházi hozzájárulás (egyházadó) befizetésének lehetőségeiről: 

 

- banki átutalás (kérjük a testvéreket, hogy lehetőleg ezt válasszák,  

                                        és a közleményben jelezzék, hogy „egyházi hozzájárulás”) 

                                                           Bankszámlaszámunk: 66000011-11058117 

- a kétfillér.hu oldalunkon keresztül 

- személyesen: * a templom nyitvatartási idejében a sekrestyében Bulik Erikánál 

     * ügyintézési időben a plébánián Wirth Beátánál 

     * Czeller Karolinnál 

     * Necz Pálnénál 
 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 

 

 

 Kedd   17.30 keresztelői felkészítő (1.alkalom) 

 (márc.12.)  18.30 szentmise (Mt 6,7-15) 

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Mt 7,7-12) 

(márc.14.)  19-20h szentségimádás    

Péntek  17h gyóntatás 

(márc.15.)   17.30 keresztút – vezeti a Kalász közösség 

18.30 szentmise (ev.: Mt 5,20-26)  

Szombat        8h szentmise (ev.: Mt 5,43-48)  

(márc.16.)   (m.sz. elhunyt Lapu Jánosnéért, halálának 11.évfordulóján;  

a Szeretetláng imacsoport szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

    18h koncert  

    21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Major Sándorért, szüleiért  

(márc.17.)             és testvéreiért; Józsefekért) 

        9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Lugosi szülőkért  

és Leszák nagyszülőkért; két elhunyt Józsefért) 

     10.30 keresztelő (Berki Linda Kiara)  

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 9,28b-36)  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

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

  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  

mailto:veresegyhaziplebania@gmail.com

