
BUDAPEST-VI.

Évközi 32. Vasárnap 
2018. 

HIRDETÉSEK
 

1. Mai vasárnap a 10 órás szentmise után a templom 

előterében kedvezményes áron 

kegytárgyakat, 

kiadványokat. 
 

2. Ismét szervezünk 

lehetőséget. Virágmézet

1500 Ft-ért, hársmézet és 

pirospaprikát negyedkilónként 

rendelhetünk. Az igényeket 

sekrestyében a megfelelő összeggel együtt. Átvétel 

november második felében lesz.
 

3. Kedden a hónap 13. napja. Az esti szentmise mellett 

a déli Rosa Mystica 

megtartjuk. 
 

4. A következő hétvégén

karitász javára

adományait. 
 

5. Jövő vasárnap fogjuk ünnepelni templomunk 

felszentelésének évfordulóját a 10 órás szentmise 

után a felső hittanteremben. A gyerekeket arra 

hívjuk, hogy az „én templomom” címmel készítsenek 

egy képet, ezeket mind díjazzuk, sőt rajzkiállításon 

VI. SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

Évközi 32. Vasárnap  
2018. November 11. 

HIRDETÉSEK 

Mai vasárnap a 10 órás szentmise után a templom 

előterében kedvezményes áron szerezhetünk be

 karácsonyi valamint jövő évi 

smét szervezünk méz és pirospaprika vásárlási 

. Virágmézet és repcemézet kilónként

hársmézet és akácmézet 22

pirospaprikát negyedkilónként 880

rendelhetünk. Az igényeket ma estig adhatjuk le a 

a megfelelő összeggel együtt. Átvétel 

november második felében lesz. 

Kedden a hónap 13. napja. Az esti szentmise mellett 

Rosa Mystica szentmisét is szokott módon 

következő hétvégén országos gyűjtés

karitász javára. Kérjük híveink nagylelkű 

Jövő vasárnap fogjuk ünnepelni templomunk 

felszentelésének évfordulóját a 10 órás szentmise 

után a felső hittanteremben. A gyerekeket arra 

hívjuk, hogy az „én templomom” címmel készítsenek 

egy képet, ezeket mind díjazzuk, sőt rajzkiállításon 

LÉBÁNIA 

Mai vasárnap a 10 órás szentmise után a templom 

szerezhetünk be 

valamint jövő évi 

a vásárlási 

és repcemézet kilónként 

200 Ft-ért; 

880 Ft-ért 

adhatjuk le a 

a megfelelő összeggel együtt. Átvétel 

Kedden a hónap 13. napja. Az esti szentmise mellett 

szentmisét is szokott módon 

gyűjtés lesz a 

. Kérjük híveink nagylelkű 

Jövő vasárnap fogjuk ünnepelni templomunk 

felszentelésének évfordulóját a 10 órás szentmise 

után a felső hittanteremben. A gyerekeket arra 

hívjuk, hogy az „én templomom” címmel készítsenek 

egy képet, ezeket mind díjazzuk, sőt rajzkiállításon 



bemutatjuk; a felnőtteket pedig arra, hogy egy 

rövid élményt osszanak meg, ami a templomhoz köti 

őket.  
 

6. Az elhunytainkért és egyéb szándékainkért harminc 

szentmisét mondunk, úgynevezett gregorián 

sorozatot. A padokra kihelyezett borítékokban lévő 

lapot szándékainkkal kitöltve és adományainkkal 

együtt oda visszahelyezve, a középső perselybe 

dobhatjuk be. A kis papírokat onnan egész 

november hónapban az oltáron helyezzük el és a 

feltüntetett személyeket az Úristen oltalmába 

ajánljuk. 
 

7. Ebben az évben még önkéntes hozzájárulással, 

egyházadóval segíthetjük templomunk fenntartását, 

amely a sekrestyében vagy az irodában befizethető. 
 

8. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden 

vasárnap közvetlenül a 10 órás szentmise előtt, 5 

percben rövid tanítást adunk az Oltáriszentségről.  
 

9. 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. 
 


