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2019. január 6.
Urunk megjelenése, Vízkereszt
1.

Ma a 18.00 órai szentmisén a Margitos Ifjúsági Énekkar, a 19.30 órai szentmisén Andrejszki Toma adja a
zenei szolgálatot.

2.

A hitoktatás holnaptól újraindul templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit csoportjainkba, régieket
és újakat egyaránt, hiszen közösséghez tartozni jó! Részletes csoportbeosztás és időpontok a faliújságon
és honlapunkon.

3.

Az Édesanyák Szent Mónika Közössége a héten szerdán tartja idei első találkozóját. Az imaalkalom a
18.00 órai szentmisével kezdődik, melyre örömmel várjuk az imádkozni szerető édesanyákat!

4.

Folytatódik a Hit Iskolája! Idei első alkalmunkat most csütörtökön tartjuk 18.00 órai kezdettel. Témánk
Isten jósága és a világban tapasztalható rossz problémája. Szeretettel várjuk felnőtt testvéreinket!
Részletek a plakáton és a facebookon.

5.

Örömmel hirdetjük, hogy 2019-ben a Mária Rádió minden pénteken templomukból közvetíti a reggeli
szentmisét csúsztatott élő adásban. Ez azt jelenti, hogy a péntek reggeli 7.00 órai szentmisét 9.00 órától
vágatlanul hallgathatjuk a Mária Rádióban. A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián
fogható.

6.

Bence atya szeretettel várja a ministránsokat az adventi ministránsverseny eredményhirdetésére,
továbbá játékra és beszélgetésre szombaton 9.00 órára a pincébe.

7.

Jövő vasárnap játszóházat tartunk gyerekeknek a 9.00 órai szentmise után, mely során lehetőségük lesz
övet készíteni Szent Margit tiszteletére. Szintén jövő vasárnap szentórát tartunk titokcserével 17.00 órai
kezdettel.

8.

Templombúcsúnkra készülve kiállítást szervezünk templomunkban Miért szeretem az imakönyvemet?
címmel. Örömmel állítjuk ki Testvéreink imakönyveit is. Kérjük, a kiállításra szánt imakönyveket jövő
vasárnapig adják le a sekrestyében. A kiállítás után az imakönyveket visszaadjuk.

9.

Templombúcsúnkra nem csak kiállítással, hanem háromnapos lelkigyakorlattal, triduummal is
készülünk. A január 16-i, 17-i, 18-i esti 18.00 órai szentmisék keretében Hodász András atya készít fel
bennünket Szent Margit ünnepére. Részletek a plakáton.

10. Szent Margit ünnepét kétszer is megünnepeljük idén templomunkban. Január 18-án, pénteken, a
napján, az esti 18.00 órai szentmisében nem csak triduumunk utolsó elmélkedését hallgathatják meg
András atyától, hanem sok pappal is találkozhatnak, hiszen koncelebrálni fognak a templomunkban és
espereskerületünkben szolgáló atyák is. Az ezt követő vasárnap, mához két hétre, január 20-án pedig a
10.30 órai nagymisén szintén Szent Margitot ünnepeljük, mely ünnepünket Gaudete! Énekkarunk
szolgálata teszi teljessé.
11. Egész napos szentségimádás lesz templomunkban Szent Margit ünnepén, január 18-án, pénteken.
Kérjük, a sekrestyében jelentkezzenek mindazok, akik vállalják, hogy a nap egy adott fél órájában
imádkoznak az Oltáriszentség előtt.
12. Előre hirdetjük, hogy két hét múlva, január 20-án, vasárnap Legyen mindenkinek saját Bibliája! címmel
jótékonysági akciót tartunk templomunk előterében. Részletek a jövő héten.
13. Januárban imádkozzunk mindazokért, akiket nehezünkre esik szeretni! A Margit fülkénél kitett
cédulákra írjuk fel mindazok nevét, akiket nem szeretünk eléggé, mert a hónap utolsó csütörtök esti
miséjét értük fogjuk felajánlani.
Hivatali idő
hétfő: 15.00-18.00
kedd, péntek: 10.00-12.00
szerda: 10.00-12.00, 15.00-18.00

Miserend
hétfő-szombat: 7.00, 18.00
vasárnap: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00, 19.30

Szentségimádás
hétfő-szombat: 7.30-9.00
hó 2. vasárnapja: 17.00-18.00

Gyóntatás
hétfő-szombat: 7.35-8.00
szombat: 17.40-17.55
vasárnap: a szentmisék alatt

