Kedves Szülők, Felnőttek!
Kedves gyerekek és fiatalok!
Két nagyszerű programra hívjuk fel a figyelmeteket!
Nagyböjti online gyermek és ifjúsági lelki nap – március 13. szombat
A Szent Mihály és Szent Imre egyházközségek nagyböjti online lelki napja – márc. 20.
Szent József évében

1. Gyermek és ifjúsági lelki nap – március 13. szombat
Március 13-án nagyböjti gyermek és ifjúsági lelki napot tartunk, mely személyes gyónási és/vagy lelki
beszélgetéssel egészíthető ki. Ez utóbbira az alábbi linken regisztrálhattok:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fqGMTq5eaRpYEYQk30mouFk3m9yl1AYbTHvUWautZo/edit?usp=sharing

A cserkészek ugyanezen a lelki napon vesznek részt, csak számukra őrsvezetőik vezetik a kiscsoport
beszélgetést. (Nekik nem kell külön kitölteni az alább szereplő jelentkezési űrlapot, de a többieknek igen,
mert csak így tudjuk kiküldeni a csatlakozáshoz szükséges linkeket! :) )
Az alábbi form kitöltésével tudtok jelentkezni gyermekeitek nevében péntek este 20 óráig, a csatlakozáshoz
szükséges linkeket ezután küldjük:
https://forms.gle/1J2LFKjrMQj9hfzD6
A gyerekek 3 csoportba lesznek beosztva:
1. csoport: 1-3. osztályosok
2. csoport: 4-7. osztályosok
3. csoport: ifisek: nyolcadikostól felfelé
A részletes program itt tekinthető meg:
https://docs.google.com/document/d/1xrwyK1e3b7KWO7dBynsbtVpIeTH6BXWMxkv5R77Rso/edit?usp=sharing
2. Felnőttek, családok, fiatalok lelki napja – márc. 19-20. péntek-szombat
Március 19-20-án on-line nagyböjti lelki napot tartunk, mely személyes gyónási és/vagy lelki beszélgetéssel
egészíthető ki.
On-line közvetítjük a lelki napot a Szent Mihály Plébánia Dunakeszi:
https://www.youtube.com/channel/UCUcHzv-fQREBjoNQKxyB6iw
és az Alagi Szent Imre Plébánia youtube csatornákon:
https://www.youtube.com/channel/UCI80e0dgRgKrqhy_b4VbKgA
A lelki napra (a kiscsoportok miatt) jelentkezni kell március 18. csütörtök este 8-ig az alábbi linken:
https://forms.gle/NVJEznXf4j3omdpx9

Gyónásra vagy lelki beszélgetésre pedig az alábbi linken jelentkezhetnek:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtiVZSYp0AfCO49MkWFTNWFCxX4kFJ8r6m9LCZ6wSuU/edit?
usp=sharing

Program
2021.03.19. Péntek - Szent József napja

17:30: Keresztút
18:00: Szent József napi Szentmise
19.00: Szent József ima
19.15: Közvetítés vége

2021.03.20. Szombat:

9.45 Kiscsoportos bejelentkezések
10.00 Laci atya elmélkedése Szent Józsefről (kiscsoportokba a fenti youtube csatornákon keresztül
élőben megosztva)
10.20 Kiscsoportos beszélgetés
10.50 Szünet (kamerát ne kapcsolják ki!)
11:00 Kerekasztal beszélgetés Szent Józsefről - Marton Zsolt Püspök atya, Bezák Tamás
egyházmegyei ifjúsági lelkész, Tóth András görögkatolikus atya, Szőke Attila református lelkész. Kérdező:
Martí Zoltán (kiscsoportokba a fenti youtube csatornákon keresztül élőben megosztva)
12.00 Kiscsoportos beszélgetés
12.20 Ima, buzdítás gyónásra, feliratkozás technikai részleteiben segítség
12.30 Ebédszünet
13.00 Gyónás és/vagy lelki beszélgetés András atyánál és Laci atyánál
Fakultatív délutáni program:
14:00 Moys Gábor atya előadása (az Alagi Szent Imre Plébánia és a Szent Mihály Plébánia Dunakeszi
you-tube csatornáján megosztva, de már nem kiscsoportban)
18.00 Előesti Szentmise
Szeretettel várunk mindenkit!
Laci atya és András atya

