BUDAPEST-VI.
VI. SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

Évközi 6. Vasárnap
2018. február 11.
HIRDETÉSEK
1. A mai vasárnap a 10 órás szentmise keretében kerül
sor
a
betegek
kenetének
közösségi
kiszolgáltatására.
ra. A betegek kenete, Krisztus által
alapított megerősítő szentség, amelyben életünk
során többször is részesülhetünk. Azoknak
szolgáltatjuk ki, akik a megszentelő kegyelem
állapotában vannak és állapotszerűen betegek, vagy
műtét előtt állnak, vagy egészségesek, de 60 éves
korukat már betöltötték.
2. Kedden a felső hittanteremben este 7 órakor
levetítjük a Születés című filmet,
et, amely Jézus földi
életének első esztendejét mutatja be. Mindenkit
szeretettel várunk a filmnézésre és utána lévő
közös megbeszélésre.
3. Szintén kedden
edden a hónap 13. napja. Az esti szentmise
szentm
mellett, délben a Rosa Mistyca szentmisét is
megtartjuk.
4. Szerdán nagyböjt kezdete, hamvazószerda.
hamvazószerda Reggel
7-kor és este 6-kor
6
is részt vehetünk szentmisén.
szentmisé
Hamvazószerdán és nagyböjt péntekein az Egyház
kérése
alapján
tartózkodjunk
a
húsétel

fogyasztásától és lehetőleg
lemondást, jócselekedet is.

tegyünk

egyéb

5. Hamvazószerdán és a jövő vasárnap a szentmisék
után hamvazás lesz.
6. Csütörtökön délután ½ 5-kor az idősebbeket és
nyugdíjasokat hittanos beszélgetésre várom.
7. Nagyböjt péntekein reggel 7-kor és este 6-kor is
lesz szentmise. Az esti szentmise után keresztutat
imádkozzunk.
8. A következő vasárnaptól a nagyböjti időszakban a
szószéken kialakított jelképes kelyhet, mint az élet
forrását fogjuk közösségi cselekedeteinkkel
kidíszíteni. A következő héttől minden napra adunk
javaslatokat. A megtett jószándékok lapjait hozzuk
vissza és tűzzük fel a ábrázolásra. Reméljük, hogy
jótetteinkkel húsvétra színessé tudjuk varázsolni a
szimbolikus kelyhet.
9. Idei év tavaszán bérmálás lesz templomunkban.
Szeretettel várjuk a felnőtteket, akik még nem
részesültek
e
megerősítő
szentségben
csütörtökönként ½ 8-ra a könyvtárba felkészítésre.

10. Vasárnap a 10 órás szentmise végén a templom
kapujában rejtvényt osztunk a kisebbeknek (sárga
papíron) és a felnőtteknek (fehér lapon), amit a
következő vasárnap a szentmise kezdetéig
dobhatunk be a rejtvényládába. A megfejtők a
szentmise végén jutalomban részesülnek.
11. Három
év
múlva
2020
szeptemberben,
Budapesten kerül megrendezésre az eucharisztikus
kongresszus, amelyért már most imádkozunk. A
szentképet is magunkkal vihetjük.

