
BUDAPEST-VI.  SZENT 

Évközi 25. Vasárnap
2016. szeptember 18.

HIRDETÉSEK
 
 
 
 

1. Az elmúlt héten megkezdődött a templomi hittanórák
gyerekeknek, mind a felnőtteknek a következő rend szerint. 
 

Óvodások    
Alsó tagozatos (1-2. oszt)
Elsőáldozásra készülők: 
Elsőáldozás utáni csoport (5
Néri Szent Fülöp csop 7
Don Bosco csoport, középiskolások 
Játszóház gyerekeknek 
Gitáros énekpróba  
Felnőtt kezdők (hitújonco
Felnőttek (haladók)  
Nyugdíjasok   
Szkólások/Ministránsok 

 
2. Plébániánk az egyházközségi hittanosokon kívül még három 

iskolában: Bajza Utcai Általános Iskolában, Derkovits Gyula 
Általános Iskolában és Erkel Ferenc Általános Iskolában 
minden évfolyamon 
úgy, hogy a hitoktatást kérjék g
vagyunk értük. A szószékre jelképes módon kihelyeztük az ő 
keresztneveiket. Minden hittanos gyereket egy kis hajó 
jelképez, akik a világítótorony, azaz Krisztus felé tartanak. A 
hajókban egy-egy zászló található szintén a gyere
keresztnevével. Vigyünk magunkkal egy vagy több zászlót és 
az azon szereplő személyekért a tanév végéig tegyünk 
felajánlásokat vagy imádkozzunk értük. 

 

ZENT CSALÁD PLÉBÁNIA  
Évközi 25. Vasárnap 

szeptember 18. 
HIRDETÉSEK  

megkezdődött a templomi hittanórák
gyerekeknek, mind a felnőtteknek a következő rend szerint. 

    Pénteken 16
2. oszt)    Kedd 16-17

Elsőáldozásra készülők:     Hétfőn 17-
utáni csoport (5-7. oszt.) Kedd 17-18

Néri Szent Fülöp csop 7-8-9. oszt. bérmálkozók Péntek 19
Don Bosco csoport, középiskolások  Péntek 18-
Játszóház gyerekeknek     Péntek 17-

    Péntek 18-
Felnőtt kezdők (hitújoncok):    Kedd 19-20

    Kedd 20-21 
    Csütörtök 16.30

Szkólások/Ministránsok    Vasárnap 9,15

az egyházközségi hittanosokon kívül még három 
iskolában: Bajza Utcai Általános Iskolában, Derkovits Gyula 
Általános Iskolában és Erkel Ferenc Általános Iskolában 
minden évfolyamon hittanórákat. 230 családban döntöttek 
úgy, hogy a hitoktatást kérjék gyermekeik számára
vagyunk értük. A szószékre jelképes módon kihelyeztük az ő 
keresztneveiket. Minden hittanos gyereket egy kis hajó 
jelképez, akik a világítótorony, azaz Krisztus felé tartanak. A 

egy zászló található szintén a gyere
keresztnevével. Vigyünk magunkkal egy vagy több zászlót és 
az azon szereplő személyekért a tanév végéig tegyünk 
felajánlásokat vagy imádkozzunk értük.  

megkezdődött a templomi hittanórák mind a 
gyerekeknek, mind a felnőtteknek a következő rend szerint.   

Pénteken 16-17  
17  
-18 (elsőáldozás októberben)  

18  
9. oszt. bérmálkozók Péntek 19-20.30  

-19,30  
-18  
-19  

20  
21 (kéthetenként)  

Csütörtök 16.30-17.30 (kéthetenként) 

Vasárnap 9,15-10,00 

az egyházközségi hittanosokon kívül még három 
iskolában: Bajza Utcai Általános Iskolában, Derkovits Gyula 
Általános Iskolában és Erkel Ferenc Általános Iskolában tart 

230 családban döntöttek 
yermekeik számára. Felelősek 

vagyunk értük. A szószékre jelképes módon kihelyeztük az ő 
keresztneveiket. Minden hittanos gyereket egy kis hajó 
jelképez, akik a világítótorony, azaz Krisztus felé tartanak. A 

egy zászló található szintén a gyerekeink 
keresztnevével. Vigyünk magunkkal egy vagy több zászlót és 
az azon szereplő személyekért a tanév végéig tegyünk 



 
3. Pénteken (szeptember 23.) a Pilisi Parkerdő erdészének 

vezetésével szarvasbőgés hallgatásra hívunk mindenkit. 
Időjáráshoz illő réteges öltözék, zárt cipő, 1500 Ft szükséges, 
továbbá zseblámpa és messzelátó ajánlott. Találkozunk a 
Budakeszi Vadaspark parkolójában este fél hétkor, vagy a 
templom előtt ½ 6-kor. A közös utazáshoz bérletet és két 
buszjegyet hozzon mindenki magával.  

 
4. Jövő hétvégén Szentírás vasárnapja lesz. A héten is forgassuk 

gyakrabban a szent könyvet. 
 
5. Vasárnap a 10 órás szentmise végén a templom kapujában 

rejtvényt osztunk a kisebbeknek, amit a következő vasárnap a 
szentmise kezdetéig dobhatunk be a rejtvényládába. A megfejtők 
a szentmise végén jutalomban részesülnek.  

 
6. A hét jeles napjai: Szerdán: Szent Máté apostol ünnepe; 

Pénteken Pietrelcinai Pio atya emléknapja; Szombaton: Szent 
Gellért ünnepe lesz.  

 
 


