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SZENT ISTVÁN EGYHÁZKÖZSÉG
"HA A  HITNEK PAJZSÁT TARTOD,  RAJTAD AZ IDVESSÉG SISAKJA. . . "

/ INTELMEK/

HIRDETÉSEK AKTUALITÁSOK EGYHÁZI HÍREK NAPI EVANGÉLIUM

TEMPLOMI HIRDETÉSEK

2017. december 31.

ZENTCSALÁD VASÁRNAPJA

SZENT ISTVÁN TEMPLOM

 

1. Most vasárnap a délelőtti
szentmisék keretében áldást adunk
a családoknak. Az év végi hálaadó
szentmisét este 5 órakor tartjuk.

Adomány
„Ez nagy Szentség valóban”
Zarándokúton a Partiumban
Hittanos kirándulás
Úrnapi körmenet
A Szent Mónika közösség
találkozója Hódmezővásárhelyen
Bittmann Zsigmond SVD atya
munkásságára emlékeztek
születésének 100. évfordulóján
Farsang 2016
Őseink, hőseink nyomában
Nyitott templomok éjszakája

Megújult a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat két intézménye
265,38 millió forint összegű vissza
nem térítendő európai uniós
forrásból, a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg a
„Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület épületeinek energetikai
felújítása” című projekt.

Erdő Péter Esztergomban: Jézus
valóban beleszületett az emberiség
nagy családjába

2018. január 4. – Csütörtök (Jn
1,35-42)
Abban az időben (Keresztelő)
János ott állt két tanítványával, és
mihelyt meglátta Jézust, amint
közeledett, így szólt: „Nézzétek, az
Isten Báránya!” Két tanítványa
hallotta, hogy (János) ezt mondta,
és követni kezdte Jézust. Amikor
Jézus megfordult, s látta, hogy
követik, megkérdezte: „Mit
kívántok?” Azok ezt felelték: „Rabbi
– ami annyit jelent hogy Mester –

   Címlap Templom Hitoktatás Közösségek Galéria Tudnivalók Kapcsolat
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