
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                            2019. március 18 – március 24. 

                „Mester! Jó nekünk itt lenni!” 

               (Lk 9,33)  

 

Isten számít rád 
 

 

 

Egyedül Isten tud alkotni, 

de az alkotást te tudod érvényre juttatni. 

 

Egyedül Isten tud életet ajándékozni, 

de te tudod tovább adni és óvni. 

 

Egyedül Isten tud egészséget 

ajándékozni, 

de te tudod megtartani és a beteget 

gyógyítani. 

 

Egyedül Isten tud hitet ajándékozni, 

de te tudod a bizonyosságot adni. 

 

Egyedül Isten tud reménységet plántálni, 

de te tudsz a testvérnek bizalmat 

szavazni. 

 

Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni, 

de te tudsz mást szeretetre tanítani. 

 

Egyedül Isten tud békét ajándékozni, 

de egyedül te egy mosolyt. 

 

Egyedül Isten tud erőt adni, 

de te tudsz az elcsüggedtbe erőt önteni. 

 

Egyedül Isten az Út, 

de te tudod azt másnak megmutatni. 

 

Egyedül Isten a fény, 

de te tudsz mások szemébe ragyogást 

hozni. 

 

Egyedül Isten tud csodát tenni, 

de te tudod ehhez az öt kenyeret és a két 

halat elhozni. 

 

Isten egymagában mindenre képes, 

mégis úgy látta jónak, hogy rád is 

számítson. 

 

 

 

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! 
 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 Hétfő   10h igeliturgia (Lk 6,36-38) 
 (márc.18) 

Kedd   Szent József ünnepe 

 (márc.19.)  18.30 szentmise (Mt 1,16.18-21.24a) 

Szerda   10h szentmise (Mt 20,17-28) 
(márc.20.) 

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Lk 16,19-31) 

(márc.21.)  19-20h szentségimádás    

Péntek   17h gyóntatás 

(márc.22.)   17.30 keresztút – vezeti az Útkereső csoport 

18.30 szentmise (ev.: Mt 21,33-43.45-46)  

19h dicsőítés 

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 15,1-3.11-32)  

(márc.23.)   (m.sz. elhunyt Geri Attiláért és édesanyjáért, Geri Sándornéért) 

    21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise - benne az útkeresők skrutínium szertartása  
(márc.24.)          (m.sz. elhunyt három Sándorért;  

elhunyt Pásztor Józsefért és fiáért, Józsefért) 

9.30 szentmise (m.sz. a Kalász közösség 25.évfordulóján minden  

     élő és elhunyt testvérünkért) 

     10.30 keresztelő (Bucsányi Dávid) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 13,1-9)  

 

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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