BUDAPEST-VI. SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

Évközi 23. Vasárnap
20 szeptember 6.
2020.
HIRDETÉSEK
1. A templomi Veni Sanctet,
Sancte ma a 10 órás szentmise
keretében tartjuk. Közvetlen a a 10 órás szentmis
szentmise
után rövid évkezdő együttlétre
együttlétre várunk mindenkit,
amelyre egy színdarabbal és rejtvénnyel készülünk.

2. A 2020-21-as
as tanév templomi hittanóráinak rendjét
kifüggesztettük a hirdetőtáblára. A templomi
hittanórák a holnapi nappal kezdődnek.
Óvódásoknak
vódásoknak Hétfőn ½ 5-kor
1-2-3.
3. osztályosoknak
osztályosoknak (elsőáldozás előttiek)
Hétfőn
½
6-kor
4-5-6-7. osztályosoknak (elsőáldozás utániak)
Hétfőn ½ 7-kor
kor
elsőáldozásra készülőknek (2020
őszi elsőáldozással)
vasárnaponként ¾ 9-kor
9
bérmálásra
készülőknek
(8 10.
(8-9-10.
osztály)
pénteken ½ 7-kor
kor
fiatal felnőtteknek hétfőn ½ 8-kor
felnőtteknek kéthetenként kedden 8-kor
8 kor
nyugdíjasoknak kéthetenként csütörtökön ½ 5
5kor

3. Ebben a tanévben az elsőáldozás november 22-én,
Krisztus Király vasárnapján lesz. Elsőáldozásra
mindazokat a gyerekeket várjuk, akik jelenleg 3. 4. vagy 5. osztályosok és már legalább két éve
tanulnak hittant. Az elsőáldozásra a felkészítés
vasárnaponként 3/4 9-kor kezdődik. Az első alkalom
jövő vasárnap lesz. Az elsőáldozási felkészítés nem
helyettesíti a hétfői hittanos foglalkozásokat,
hanem kiegészíti, így a gyermekeket a saját
csoportjukba is várjuk.
4. Nyáron elmaradt a Szentföldi gyűjtés, amit Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia határozatának
megfelelően a jövő héten pótolunk. Előre kérjük
híveink nagylelkű adományait.
5. Jövő vasárnap a hónap 13. napja. A vasárnapi
szentmisék mellett megtartjuk a déli Rosa Mistyca
szentmisét és imaórát is.
6. Magyar
Katolikus
Püspöki
Konferencia
nyomatékosan kéri, hogy csak az egészséges
emberek, illetve a Covid betegségnek tüneteit nem
mutató személyek vegyenek részt szentmisén és
közösségi alkalmakon. Szintén a MKPK kérésének
megfelelően a szentmiséken lehetőleg viseljünk
maszkot, kézbe áldozzunk és mellőzzük a kézfogást.

7. A nyugdíjas hittanosok szervezésében szeptember
15-én, kedden a nyugdíjasoknak autós zarándoklatot
hirdetünk. A templom előtt találkozunk 9 órakor,
visszaérkezés délután 4 óra tájban. Az autós
férőhelyek miatt Tamás atyánál lehet jelentkezni
holnapután, azaz kedd estig.
8. A hét jeles napjai: Hétfőn a kassai vértanúk,
kedden
Szűz
Mária
Születésének
(Kisboldogasszonynak) ünnepe, szombaton Szűz
Mária szent nevének emléknapja lesz.

