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1. Szerdán megkezdődött a nagyböjt. A szent 

időszakban mindennap gondoljunk arra, hogy apró 

lemondásunkkal, kedves cselekedetünkkel 

kimutassuk Isten iránti szeretetünket. 

Ma minden 

szentelményében részesítjük híveinket. 
 

2. Következő hétvégén

katolikus iskolák javára

adományait. 
 

3. Nagyböjt péntekein reggel 7

van szentmise. Az 

keresztutat. 
 

4. Nagyböjt péntekein

lesz szentmise.

imádkozzunk. Pénteken elsőpéntek. Betegeinket 

szokott módon meglátogatjuk. Az esti és reggeli 

szentmise előtt szentgyónási lehetőséget 

biztosítunk. Az esti szentmise után 

végzünk. 
 

5. Előre hirdetjük, hogy 

szombaton lesz plébániánk nagyböjti lelkinapja a 

felsőgödi közösségi házban

VI.  SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

Nagyböjt 1. Vasárnapja 
2018. február 18. 
HIRDETÉSEK  

Szerdán megkezdődött a nagyböjt. A szent 

időszakban mindennap gondoljunk arra, hogy apró 

lemondásunkkal, kedves cselekedetünkkel 

kimutassuk Isten iránti szeretetünket. 

Ma minden szentmise után a 

szentelményében részesítjük híveinket.  

hétvégén országos gyűjtés lesz a 

katolikus iskolák javára. Kérjük híveink nagylelkű 

Nagyböjt péntekein reggel 7-kor és este 6

Az esti szentmise után imádkozzuk a 

Nagyböjt péntekein reggel 7-kor és este 6

szentmise. Az esti szentmise után keresztut

imádkozzunk. Pénteken elsőpéntek. Betegeinket 

szokott módon meglátogatjuk. Az esti és reggeli 

szentmise előtt szentgyónási lehetőséget 

biztosítunk. Az esti szentmise után keresztutat 

Előre hirdetjük, hogy két hét múlva (március 3

szombaton lesz plébániánk nagyböjti lelkinapja a 

felsőgödi közösségi házban, ahová közösen utazunk

LÉBÁNIA  

Szerdán megkezdődött a nagyböjt. A szent 

időszakban mindennap gondoljunk arra, hogy apró 

lemondásunkkal, kedves cselekedetünkkel 

kimutassuk Isten iránti szeretetünket.  

a hamvazás 

 

gyűjtés lesz a 

. Kérjük híveink nagylelkű 

kor és este 6-kor is 

imádkozzuk a 

kor és este 6-kor is 

keresztutat 

imádkozzunk. Pénteken elsőpéntek. Betegeinket 

szokott módon meglátogatjuk. Az esti és reggeli 

szentmise előtt szentgyónási lehetőséget 

keresztutat 

hét múlva (március 3-án,) 

szombaton lesz plébániánk nagyböjti lelkinapja a 

, ahová közösen utazunk.  



 

6. A nagyböjti időszakban a szószéken kialakított 

jelképes kelyhet, mint az élet forrását fogjuk 

közösségi cselekedeteinkkel kidíszíteni. Minden 

napra adunk javaslatokat. A megtett jószándékok 

lapjait hozzuk vissza és tűzzük fel az ábrázolásra. 

Reméljük, hogy jótetteinkkel húsvétra színessé 

tudjuk varázsolni a szimbolikus kelyhet.  
 

7. 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. 
 

8. Három év múlva 2020 szeptemberben, Budapesten 

kerül megrendezésre az eucharisztikus 

kongresszus, amelyért már most imádkozunk. A 

szentképet is magunkkal vihetjük. 

 
 


