
BUDAPEST-VI. SZENT 

Szentháromság vasárnapja
2019. 

HIRDETÉSEK
 

1. Ma Szentháromság vasárnapjá

figyelünk, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek
 

2. Szombaton június 

Szeretettel látjuk a gyermekeket és szülőket. 

jelentkezés feltétlen 

sekrestyében, irodában;
 

3. Szombaton (június 22

között (nemzetközi) 

kongresszusra készülve. Templomunkban is fokozott 

ünnepélyességgel végezzük a szentségimádást.
 

4. Jövő vasárnap Úr napja

órás szentmise után 

Aki tud, hozzon virágszirmokat. Bíztatjuk kedves híveinket, 

hogy lehetőleg a délelőtti 
 

5. A nyár végén aug. 17

hirdetünk, amire szintén Plébános atyánál lehet jelentkezni. 
 

6. Előre hirdetjük, hogy templomi közösségünk tagját, 

Lindmayer Miklóst június 24

pappá szentelik. Erre közösen u

8.10-kor induló vonattal. A papszentelés után közös 

rózsafüzér tizedet imádkozunk érte. Első 

templomunkban, június 28

bemutatni.  
 

7. A szomszédos óvoda átépítése miatt templomunk is fokozott 

porterhelésnek van kitéve, ezért kérünk mindenkit, 

gondosabban törölje meg a lábát az előtérben. 

ZENT CSALÁD PLÉBÁNIA 

Szentháromság vasárnapja 
. június 16. 

HIRDETÉSEK 

Ma Szentháromság vasárnapján az egylényegű 

három személy: Atya, Fiú és Szentlélek

június 22-én, családos evezés

Szeretettel látjuk a gyermekeket és szülőket. 

feltétlen szükséges. Tájékoztatót átvenni

dában; jelentkezni plébános atyá

únius 22.), Úr napjának előestéjén, 

közi) Szentségimádás lesz az Eucharisztikus 

kongresszusra készülve. Templomunkban is fokozott 

ünnepélyességgel végezzük a szentségimádást.

Jövő vasárnap Úr napja, Krisztus teste és vére ünnepe. A 

 szokott módon megtartjuk a 

Aki tud, hozzon virágszirmokat. Bíztatjuk kedves híveinket, 

hogy lehetőleg a délelőtti 10 órás szentmisén vegyünk részt.

aug. 17-19. pedig családos vizitúrá

hirdetünk, amire szintén Plébános atyánál lehet jelentkezni. 

e hirdetjük, hogy templomi közösségünk tagját, 

Lindmayer Miklóst június 24-én, hétfőn, Székesfehérváron 

pappá szentelik. Erre közösen utazunk a déli pályaudvarról 

kor induló vonattal. A papszentelés után közös 

rózsafüzér tizedet imádkozunk érte. Első 

templomunkban, június 28-án, pénteken este 6 órakor fogja 

A szomszédos óvoda átépítése miatt templomunk is fokozott 

porterhelésnek van kitéve, ezért kérünk mindenkit, 

gondosabban törölje meg a lábát az előtérben. 

n az egylényegű Istenre 

három személy: Atya, Fiú és Szentlélek. 

családos evezésre megyünk. 

Szeretettel látjuk a gyermekeket és szülőket. Előzetes 

szükséges. Tájékoztatót átvenni 

atyánál lehet. 

Úr napjának előestéjén, délután 5-6 

lesz az Eucharisztikus 

kongresszusra készülve. Templomunkban is fokozott 

ünnepélyességgel végezzük a szentségimádást. 

, Krisztus teste és vére ünnepe. A 10 

szokott módon megtartjuk a körmenetet. 

Aki tud, hozzon virágszirmokat. Bíztatjuk kedves híveinket, 

szentmisén vegyünk részt. 

családos vizitúrát, (kenutúrát) 

hirdetünk, amire szintén Plébános atyánál lehet jelentkezni.  

e hirdetjük, hogy templomi közösségünk tagját, 

én, hétfőn, Székesfehérváron 

tazunk a déli pályaudvarról 

kor induló vonattal. A papszentelés után közös 

rózsafüzér tizedet imádkozunk érte. Első szentmiséjét 

án, pénteken este 6 órakor fogja 

A szomszédos óvoda átépítése miatt templomunk is fokozott 

porterhelésnek van kitéve, ezért kérünk mindenkit, 

gondosabban törölje meg a lábát az előtérben.  


