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Elsőáldozásra felkészítő csoport indul lelkészségünkön 9 -11 éves gyermekek
részére. Jelentkezni Péter atyánál lehet az orokimadas.templom@gmail.com email
címen, illetve a 06 30 520 5233-as telefonszámon. Jelentkezési határidő
szeptember 18-a, vasárnap!
Szeptember 18-án, vasárnap 16 órakor az Ars Sacra Fesztivál keretében
keresztény képzőművészeti kiállítás nyílik templomunkban 10 művész
részvételével. A megnyitón Szabó Barbara orgonaművész is közreműködik. A
kiállítás a templom karzatán lesz megtekinthető templomunk nyitvatartási idejében
szeptember 30-án, 16 óráig.
Szeptember 21-én, szerdán folytatjuk a katekumenátust, felnőtt korúak
felkészítését a szentségek vételére. A csoporthoz való csatlakozáshoz előzetes
találkozó szükséges Péter atyával. Jelentkezni szeptember 18-ig lehetséges az
ismert elérhetőségeken.
Szeptember 24-én, szombaton 15 órától 19 óráig tanévnyitó lelkinapot
szervezünk templomunkban. A szentségimádást, az elmélkedést és a szentmisét
Kemenes Gábor atya vezeti. A nap folyamán gyermekprogram is lesz. A részletes
programot a kihelyezett plakáton találják az érdeklődők.
Szeptember 24-én, 19 óra 30 perckor koncertet tartanak templomunkban az Ars
Nova Sacra és a William Byrd énekegyüttesek.
Október 1-jén, szombaton 18 órai és 2-án, vasárnap 16 órai kezdettel Rózsaeső
Imaestet tart templomunkban a Nyolc Boldogság Közösség. Az előadó
mindkét alkalommal Béri László Renátó atya lesz.
Október 15-én, szombaton templomi zarándoklatot szervezünk a bodajki Szűz
Anya kegyhelyre. A részletes program a hirdetőtáblán és a honlapon is
megtalálható. Jelentkezni október 10-ig a sekrestyében lehet 3.500 - Ft előleg
befizetésével.
,,2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A
népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar
katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a
népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus / görögkatolikus
valláshoz tartozását."
Október 1-jén indítja újra az önkéntes beteglátogatók képzését a Budapesti
Katolikus Kórházlelkészség. Jelentkezni szeptember folyamán lehet. Szeretettel
várják Covid-oltási igazolvánnyal rendelkező, hitüket gyakorló katolikusok
jelentkezését, A szolgálatra jelentkezni szeptember folyamán lehet a (+36)
1/224-8640-es telefonszámon hétköznap 8 és 16 óra között.
www.orokimadas.hu

