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Keresztelésre és házasságkötésre
legalább 3-4 hónappal előbb kérjük a
jelentkezésüket, hogy legyen idő a felkészülésre!
Házasságát, ha nem templomban kötötte,
utólag is lehet egyházilag érvényesíteni.
Temetéssel kapcsolatban is
plébániai irodánkon történik az ügyintézés!
Irodai szolgálat plébániánkon
Hétfő és péntek du. 4-6-ig
Kedd és szerda de. 9-11-ig

“ L ÉGY BÁ R GA Z DA G VA GY SZ EGÉNY ,
EGY ET NEM NÉL KÜL ÖZH ETSZ:
A KÖZÖSSÉG MELEGÉT.”
“Amikor ideköltöztünk a lakótelepre, nagyon
elveszett voltam. Ez a közösség jelentette az
emberi kapcsolatokat,
és útmutatást az előrehaladáshoz.
Tetszett, hogy sose hurrogtak le,
mindig megértésre találtam. Végre embernek
érezhettem magam, mert szerettek,
és elfogadtak olyannak, amilyen vagyok.”

“VELETEK VAGYOK
MINDEN NAP...”
- JÉZUS KRISZTUS -

Szentmisék templomunkban:
Vasárnap 7, 1/2 10 és 18 órakor
Hétköznap 7 és 18 órakor
Szombaton csak reggel 7-kor
Csütörtökön közös zsolozsma 18 órától,
áldozási lehetőséggel

Anyagilag is szeretné támogatni
templomunkat, plébániánkat?
Személyesen is megteheti az irodában,
csekket is kérhet, vagy átutalással...
Plébániánk számlaszáma:
IEB 11100104-19819246-36000001
Szent László Plébánia Templom
Alapítvány:
11718000-20342867

“Láttam, hogy itt az emberek valóban szeretik
egymást, és törődnek a másikkal.
Ez nem volt képmutatás,
ők Jézust látták minden emberben, bennem is.
Fő céljuk, hogy szeressenek.
Szeretetük itt marasztalt, és közel vitt
Isten szeretetéhez is.”

Plébániánk elérhetősége:
Címünk: 1181 Kondor Béla sétány 6.
Tel/fax: 291 1926
Honlapunk: www.szentlaszlo-havanna.hu

“Az óriási korkülönbségek ellenére nagyon
érzem a közösség szeretetét.
Mióta ide tartozom, bár egyedül élek,
sosem érzem magányosnak magam.”

A Szent László
Templom-Plébánia
(Havanna)
Tájékoztatója
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Szeretettel köszöntjük a
SZENT LÁSZLÓ
TEMPLOM - PLÉBÁNIA

közösségének a nevében!
Közösségünk legfontosabb feladatának tekintjük, hogy segítségére legyünk a környezetünkben élőknek. Nagyon sok
probléma vesz minket körül,
amelyben sokszor nem látjuk a
megoldást. Mi ebben szeretnénk segíteni.
HOGYAN?
Valamennyien boldogok szeretnénk lenni. Mitől lehetünk
boldogok? A pénz, egy szép
ház, autó, szórakozás boldogíthat - egy darabig. De talán
amire legjobban vágyunk a
szívünk mélyén, az a szeretet.
Ki az, aki minket hibáink
ellenére mindig feltétel nélkül
szeret, mindig elfogad és
mindig megbocsát?
Felfedeztük, hogy létezik ilyen
személy! Ezt a szeretetet
egyedül Istentől kaphatjuk
meg, akiről ezt mondja a
Szentírás:
“Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy mindaz, aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem
örökké éljen.”
János Evangéliuma 3,16
Mi megtapasztaltuk Isten szeretetét és segítségét
az életünk minden területén.
Kívánjuk, Ön is fedezze fel, élje át
naponta ezt a szeretetet!

PROGRAMJAINK
Plébániánkon a következő csoportok
működnek, amelyekbe szeretettel hívunk
minden kedves érdeklődőt:

Plébániánkon gyermekek számára
minden korcsoportban hitokatatás, cserkészet
működik, erről bővebb felvilágosítást
irodánkban kaphatnak.

A Szentírással ismerkedünk minden hónap első
és harmadik péntekjén 19 órától Repcsik Gyula
atya vezetésével
Hittel, keresztény élettel ismerkedni vágyók
csoportja (felnőtt hittan) minden hónap második
és negyedik hétfőjén 19 órától, felelőse Nagy
Károly atya
Életünket, tapasztalatainkat osztjuk meg
egymással minden hónap utolsó csütörtökjén 19
órától, felelőse Nagy Károly atya
Nyugdíjasok összejövetele minden héten, pénteken reggel 8 órától
Ifjúsági összejövetel minden pénteken 19 órától

BABA-MAMA ÖSSZEJÖVETELEK
keddenként 10-től 12-ig.
Anyaság, család, gyermeknevelés - mindez
Istennel, a hétköznapokban...
Míg a gyermekek játszanak, addig az anyukák
kicserélik tapasztalataikat: hogyan élik át mindezekben Isten szeretetét, segítségét?
A lelki élet mellett rengeteg hasznos “gyakorlati”
tanács, tapasztalat...
Mindez kötetlen, baráti légkörben.
Várjuk a kismamákat gyermekeikkel együtt!

További
programlehetőségek:
havonta túrák,
kirándulások,
amelyekre mindenkit
szeretettel várunk!

Karitász helyiségünk nyitva tart
szombatonként 10-12-ig.
Jó minőségű használt ruhákkal, cipőkkel várnunk mindenkit!
Ugyanitt szívesen fogadunk adományokat,
ruhaneműt, tartós élelmiszert,
használati tárgyakat,
amelyeket továbbítunk a rászorulóknak.

