
BUDAPEST-VI. S

Szentháromság vasárnapja
2022

HIRDETÉSEK
 

1. Ma Szentháromság vasárnapjá

aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek
 

2. Holnap, hétfőn a hónap 13. napja. A reggeli szentmise mellett 

megtartjuk a déli Rosa Mistyca szentmisét és ájtatosságot is. 
 

3. Szombaton, Úr napjának előestéjén, 

(nemzetközi) Szentségimádás

ünnepélyességgel végezzük a szentségimádást.
 

4. Jövő héten Úr napját, Krisztus testének és vérének ünnepét, a 

10 órás szentmisén óvodaudvari körmenettel és Szentségi 

áldással ünnepeljük. 
 

5. Előre hirdetjük, hogy 

szervezésében Zebegénybe

látunk. Találkozunk a templom előtt 

délután 5 óra tájban. 
 

6. A családokat evezési gyakorlat

szombaton. Szeretettel látjuk a gyermekeket és szülőket. 

Előzetes jelentkezés

jelentkezni sekrestyében, irodában, plébánosnál lehet.
 

7. Szintén előre hirdetjük, hogy augusztus 2

felnőtteknek szervezünk Tiszalpáron lelkigyakorlatos tábort. 

Jelentkezés Tóth Gabinál 7000 Ft befizetésével.
 

8. Péntekenként templomunkban 

tartunk. Ha lehet, térjünk be néhány percre, hogy utána újult 

erővel tudjuk munkánkat folytatni.
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HIRDETÉSEK 

Ma Szentháromság vasárnapján az egylényegű Isten

három személy: Atya, Fiú és Szentlélek. 

Holnap, hétfőn a hónap 13. napja. A reggeli szentmise mellett 

megtartjuk a déli Rosa Mistyca szentmisét és ájtatosságot is. 

, Úr napjának előestéjén, délután 5

Szentségimádás lesz. Templomunkban is fokozott 

végezzük a szentségimádást. 

t, Krisztus testének és vérének ünnepét, a 

10 órás szentmisén óvodaudvari körmenettel és Szentségi 

Előre hirdetjük, hogy június 21-én, kedden

Zebegénybe kirándulunk. Mindenkit szeretettel 

látunk. Találkozunk a templom előtt ½ 10-kor visszaérkezés 

 

evezési gyakorlatra hívjuk 

. Szeretettel látjuk a gyermekeket és szülőket. 

Előzetes jelentkezést kérnénk. Tájékoztatót átvenni, valamint 

jelentkezni sekrestyében, irodában, plébánosnál lehet.

Szintén előre hirdetjük, hogy augusztus 2

felnőtteknek szervezünk Tiszalpáron lelkigyakorlatos tábort. 

Jelentkezés Tóth Gabinál 7000 Ft befizetésével.

templomunkban egész napos szentségimádás

tartunk. Ha lehet, térjünk be néhány percre, hogy utána újult 

erővel tudjuk munkánkat folytatni. 

Istenre figyelünk, 

Holnap, hétfőn a hónap 13. napja. A reggeli szentmise mellett 

megtartjuk a déli Rosa Mistyca szentmisét és ájtatosságot is.  

délután 5-6 között 

lesz. Templomunkban is fokozott 

 

t, Krisztus testének és vérének ünnepét, a 

10 órás szentmisén óvodaudvari körmenettel és Szentségi 

én, kedden a nyugdíjasok 

ndulunk. Mindenkit szeretettel 

kor visszaérkezés 

ra hívjuk június 24-én, 

. Szeretettel látjuk a gyermekeket és szülőket. 

Tájékoztatót átvenni, valamint 

jelentkezni sekrestyében, irodában, plébánosnál lehet. 

Szintén előre hirdetjük, hogy augusztus 2-4. között 

felnőtteknek szervezünk Tiszalpáron lelkigyakorlatos tábort. 

Jelentkezés Tóth Gabinál 7000 Ft befizetésével. 

egész napos szentségimádást 

tartunk. Ha lehet, térjünk be néhány percre, hogy utána újult 



9. A hét jeles napjai: Hétfőn Páduai Szent Antal; Szerdán Árpád-

házi Boldog Jolán emléknapja lesz.  
 

10. Figyeljünk arra, hogy a nyári időszakban is méltó legyen 

öltözetünk a szent helyhez. Templomunkban olyan ruházatban 

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

Férfiaktól a hosszúnadrág is elvárt. 

 
 


