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1) Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek egy kis megbeszélést tartunk a Szent Liturgia
után.

2) Ma, Virágvasárnap délután lesz az Avasi Keresztút – közösen a római katolikusokkal és a
reformátusokkal –,
délután fél öttől,
a hegytetőn található buszvégállomástól templomunkig.

3) A Szentsír díszítésére szívesen fogadunk adományokat mind a sekrestyében, mind pedig
a kápolna ajtajánál lévő perselybe.

4) Nagyszerdán húsmentes böjti napunk van, Nagypénteken pedig szigorú böjtöt tartunk (se
mmilyen melegvérű állattól származó eledelt nem veszünk magunkhoz: hús, tej, tojás, vaj stb.)

5) Ünnepi szertartásainkról:

Nagyhétfőn és Nagykedden 17.00 h -tól Előszenteltek liturgiáját végzünk (előtte gyónási
lehetőség).

Nagyhétfőn szeretnénk csatlakozni a lillafüredi Limpiászi-kereszthez tartó keresztúthoz:
„Krisztus szavai a kereszten” címmel lesznek az elmélkedések. A menet 19.00 h -tól indul a
lillafüredi felső parkolótól.

Nagyszerdán közösen megnézzük a Passió című filmet 17.00 h -tól.

Nagycsütörtökön reggel 7-től Nagy Szent Bazil Liturgiáját végzünk, s a Kínszenvedési
evangéliumok szertartása 17.00
h

-tól lesz.
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Nagypénteken reggel 7-től Királyi imaórákat végzünk, s a Sírbatételi vecsernyét a
h -tól végezzük!
templomban 16.00

A nagypénteki vecsernyétől a szombati szertartás végéig nyitva lesz a kápolna: a Szentsír
őrzésére
és i
mádkozásra
fel lehet iratkozni.

Nagyszombaton a Nagy Szent Bazil Liturgiát 17.00 h -tól végezzük.

A Húsvét hajnali szertartások fél öttől kezdődnek! Feltámadási szertartás, Pászkaszentelés
majd Szent Liturgia. Természetesen lesz még egy
Szent Liturgia 10.00
h

-tól, ami után szeretnénk a megszentelt pászkából a templom előtti téren közösen
részesülni. Erre a közös pászkaszentelésre szívesen vesszük a felajánlásokat
: aki tud a közösbe adni kalácsot, szirkát, sonkát, tojást, az kérjük, jelezze a sekrestyében.
Kolbászunk van a nagyböjt előtti közös disznótorunkból, de az agapéhoz a többi eledelt és
innivalót közösen adjuk össze.

Húsvét délutánján egy különleges nagyvecsernyét is végzünk 18.30 h -tól.

Húsvét hétfőn és kedden 10.00 h -tól Szent Liturgia lesz, s kedden utrenyét is végzünk előtte.

Húsvéttól az esti szertartás 18.30 h -tól kezdődik (pl. húsvét szerdai Szent Liturgia).
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