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SZERETETTEL HIRDETJÜK A KEDVES TESTVÉREKNEK:

~A keresztény filmklub szeptemberben vetíti a "Szelíd szerelem" című filmet. A film egy
megható történetet mesél el a reményről,  a bizalomról és a hitről,  melyben két ember
egymásra talál.  A vetítés  szeptember 13-án, vasárnap 15 órakor lesz az erdőkertesi
közösségi teremben, és kb.17.00 óráig tart. Mindenkit szeretettel várunk!

~Felkészítést  indítunk  felnőttek számára  keresztségre,  elsőáldozásra,  bérmálkozásra,
de azokat  a felnőtteket  is  várjuk,  akik  ezekben a szentségekben már részesültek,  de
szeretnék  a  hitüket  elmélyíteni,  jobban  megismerni,  hitbéli  kérdésekről  kötetlenül
beszélgetni. Ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet  Zsolt atyánál szeptember közepéig.
http://veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu/felnott-katekumenatus/

~Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléről tartunk felnőtt katekézist keddenként
este fél 8-tól fél 9-ig az erdőkertesi közösségi teremben Zsolt atya vezetésével. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

~Ebben a tanévben a helyi  óvodákban („Szőlőfürt” – református és „Ki akarok nyílni” –
önkormányzati óvodákban) is lesz katolikus hittan foglalkozás, jelentkezni szeptember
folyamán lehet  az  óvodákban  és  a  templomi  jelentkezési  lapokon.  A foglalkozások
októbertől indulnak!

~Az  idei  tanévben  is  van  lehetőség  az  általános  iskolásoknak  a  hitünkben  mélyülni,
fejlődni a 4. és 8. évfolyamokban is, amelyekben még nincs kötelező hit és erkölcstan
oktatás. A vasárnapi szentmisék után elvihetők a hittanos jelentkezési lapok, és kérjük
kitöltve minél előbb visszahozni.

~A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 14-re, hétfőre, a Szent Kereszt
Felmagasztalásának ünnepére  országos  imanapot  hirdet az üldözött keresztényekért
és  azokért,  akik  hazájukból  elvándorolni  kényszerülnek.  Ezen  a  napon  is  17.30-kor
tartunk szentmisét,  majd  közvetlen  a  szentmise után  19.00  óráig szentségimádást
tartunk a meghirdetett szándékra. Szeretettel hívunk mindenkit a közös imádságra!

~Csütörtökönként  17:30  órakor  is  van  szentmise  templomunkban. Mindenkit
szeretettel várunk! Ezen a héten nem lesz gyóntatás. 

~Szeptember  17-én,  csütörtökön  este  7  órai  kezdettel koncert  tartunk  a  templom
felújításáért. A részletes program a hirdetőn olvasható. Mindenkit szeretettel várunk!

~Szeretettel várjuk az általános iskolásokat az Oratóriumban, péntekenként délután 5
órakor! https://www.youtube.com/channel/UCGm9h3u_Phn6r9qjda31CyQ

~A Szerzetesek Tere rendezvényt is ajánljuk a testvérek figyelmébe, amely a budapesti
Március 15. téren és a Ferenciek terén kerül megrendezésre szeptember 18-án és 19-
én,  ahol a Magyarországon élő mintegy 100 szerzetesrend életét, tevékenységét lehet
megismerni közelebbről, valamint sok liturgikus, kulturális és szabadidős program várja az
érdeklődők minden korosztályát. http://szerzetesek.hu/ter
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