BUDAPEST-VI.
VI. SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

Nagyböjt 6. Vasárnapja
2019. április 14. Virágvasárnap
HIRDETÉSEK
1. Ma virágvasárnap van. A szentmiséken az Úr
Úr,
Jeruzsálemi
bevonulására
és
szenvedésére
emlékezünk, ezért barkaszenteléssel
sel kezdtünk és a
passiót olvastunk.
k.
2. A nagyhét utolsó három napján:
napján: nagycsütörtökön,
nagypénteken, és nagyszombaton templomunkban
reggel nincsen szentmise, hanem reggel 77-kor énekes
zsolozsma,
előtte utána
előtte-utána
gyóntatással
gyóntatással,
hogy
mindenkinek alkalma legyen a bűnbánat szentségében
részesülni.
Húsvétra
feltétlen
végezzük
el
szentgyónásunkat.
3. A
szent
három
nap
szertartásának
rendje
templomunkban:
Nagycsütörtökön reggel 7-kor
kor énekes zsolozsmát
imádkozunk (előtte-utána
(előtte utána szentgyónási lehetőség)
lehetőség);
este 6 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje
majd este 9 óráig virrasztás.
virrasztás
Nagypénteken reggel 7-kor
kor énekes zsolozsmát
imádkozunk (előtte-utána
(előtt utána szentgyónási lehetőség);
délután 3-kor
kor keresztutat
keresztut
végzünk; este 6
6-kor
szertartás,, majd este 9 óráig virrasztás.
Nagyszombaton reggel 7-kor
kor énekes zsolozs
zsolozsma
(előtte-utána
utána szentgyónási lehetőség) majd egész nap
Szentségimádás. Minél többen vegyünk rész a jelképes

szent sír őrzésében és egy-egy fél órára iratkozzunk
fel az újságosasztalon kitett lapon. A húsvéti vigília
szertartása nagyszombaton este ½ 8-kor kezdődik,
erre hozzunk magunkkal gyertyát.
4. Húsvétvasárnap vasárnapi rend szerint tartjuk a
szentmiséket: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este
6-kor lesznek szentmisék; minden szentmise után lesz
ételáldás.
5. Húsvéthétfőn csak délelőtt 10 órakor mutatunk be
szentmisét.
6. A nagyböjti időszakban a szószék előtt kialakított
jelképes kenyeret a jócselekedeteinkkel, mint
kovásszal fokozatosan n növeljük. Még az utolsó hétre
is vigyünk magunkkal a javaslatcsomagot, amit szedjünk
szét és egyes napoknak feladatait valósítsuk meg. A
megtett
jószándékok
lapjait
bármelyik
nap
visszahozhatjuk és tűzzük fel az ábrázolásra. Nagy
öröm, hogy húsvétra a szimbolikus kenyér a jótetteink,
azaz a kovász hatására nagyobbá vált. A
kenyérmotívum által az Eucharisztikus kongresszusra
is készülünk.
7. Előre hirdetjük, hogy április 27-én, szombaton buszos
zarándoklatra-kirándulásra megyünk. Kalocsa, Hajós,
Tass helységeket fogjuk felkeresni. Hozzájárulásként,
jelképes
összeget:
3200
Ft-ot
kérnénk,
de
többletfizetést elfogadunk. A családokat is szeretettel
várjuk. Tájékoztatót átvenni a hátsó asztalról;

jelentkezni a sekrestyében illetve az irodában az összeg
befizetésével lehet.

8. Legtöbbünk adóbevallását a NAV készíti el. Az
egyházaknak felajánlott tavalyi 1%-os rendelkezés
idén is érvényes, de a második egy százalékról minden
évben újból rendelkeznünk kell. Ne feledkezzük el
ellenőrizni Magyar Katolikus Egyháznak szóló
felajánlásunkat (technikai szám 0011,) a második egy
százalékkal meg templomunkat, a Szent Család
Templom Alapítványt segítsük (adószám: 18061488-142). Hátra kitettünk kis szórólapokat, amelyet
elvihetünk, hogy a technikai számot valamint az
adószámot át tudjuk vezetni az EGYSZA nevű
nyomtatványra. Akkor is rendelkezzünk a személyi
jövedelemadóról, ha bizonyos kedvezmények miatt (pl.
családi adókedvezmény), nulla forint mert a „nullás”
bevallás is számít.

