
BUDAPEST-VI. SZENT 

Évközi 19. Vasárnap 
2018. augusztus 12.

HIRDETÉSEK
 

 

1. Hétfőn a hónap 13. napja. A reggel hét órás szentmise mellett 

megtartjuk a déli Rosa Mistyca szentmisét és imádságot is. 

 

2. Szerdán, augusztus 15

Parancsolt ünnep, 

Templomunkban reggel 7

szentmisék.  

 

3. Előre hirdetjük, hogy 8 nap múlva, augusztus 20

István király főünnep

szentmise. Augusztus 20

vár a Szent István téren lévő ünnepi szentmisére, amely 

délután 5-kor kezdődik.

 

4. A hét jeles napjai: 

Szent Maximilián Kolbe emléknapja; Szerdán 

Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének 

főünnepe lesz. 

 

5. Figyeljünk arra, hogy a nyári időszakban is 

öltözetünk a szent helyhez. Templom

jelenjünk meg, amely a vállat, és a felsőkart is eltakarja. 

Férfiaktól a hosszúnadrág is 

  

ZENT CSALÁD PLÉBÁNIA 

Évközi 19. Vasárnap  
augusztus 12. 

HIRDETÉSEK 

Hétfőn a hónap 13. napja. A reggel hét órás szentmise mellett 

megtartjuk a déli Rosa Mistyca szentmisét és imádságot is. 

, augusztus 15-e, Nagyboldogasszony főünnepe

Parancsolt ünnep, szentmisén feltétlenül vegyünk részt

Templomunkban reggel 7-kor és este 6

Előre hirdetjük, hogy 8 nap múlva, augusztus 20

István király főünnepén templomunkban reggel 7

szentmise. Augusztus 20-án bíboros úr mindenkit szeretettel 

vár a Szent István téren lévő ünnepi szentmisére, amely 

kor kezdődik. 

A hét jeles napjai: Hétfőn Boldog XI. Ince pápa; Kedden 

Szent Maximilián Kolbe emléknapja; Szerdán 

Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének 

Figyeljünk arra, hogy a nyári időszakban is 

a szent helyhez. Templomokban olyan ruházatban 

jelenjünk meg, amely a vállat, és a felsőkart is eltakarja. 

a hosszúnadrág is elvárt. 

Hétfőn a hónap 13. napja. A reggel hét órás szentmise mellett 

megtartjuk a déli Rosa Mistyca szentmisét és imádságot is.  

e, Nagyboldogasszony főünnepe. 

szentmisén feltétlenül vegyünk részt. 

kor és este 6-kor lesznek 

Előre hirdetjük, hogy 8 nap múlva, augusztus 20-án, Szent 

templomunkban reggel 7-kor lesz 

denkit szeretettel 

vár a Szent István téren lévő ünnepi szentmisére, amely 

Hétfőn Boldog XI. Ince pápa; Kedden 

Szent Maximilián Kolbe emléknapja; Szerdán 

Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének 

Figyeljünk arra, hogy a nyári időszakban is méltó legyen 

kban olyan ruházatban 

jelenjünk meg, amely a vállat, és a felsőkart is eltakarja. 


