Az előadások nyitottak mindazok számára,
akik gyakorló hívők, de szeretnék felnőtt fejjel
átgondolni a hitüket
akik felnőttként keresők, és elköteleződés
nélkül érdeklődnek
akik szeretnének felnőtt korban
megkeresztelkedni, elsőáldozók ill.
bérmálkozók lenni
akik templomi esküvő előtt állnak

BEVEZETÉS
A KERESZTÉNYSÉGBE

előadássorozat felnőttek
2019. szeotember 19. - 2020. január 16.

helyszín:
a Tabáni Plébánia
1013 Budapest Attila út 11.

A módszerről:
A sorozat összeállításakor az a meggyőződés
vezetett, hogy a bevezetést elsősorban nem a
lexikális ismeretek mennyisége, hanem az
összefüggések minőségeinek föltárása segíti elő.
Kóstolót próbálunk adni – hogy az egész ízére
ráérezhessünk.
Érdeklődők részére a bevezető előadások semmiféle
kötelezettséggel nem járnak.
Akik számára a kurzus szentségi fölkészítést jelent –
keresztelés, elsőáldozás, bérmálkozás, templomi
esküvő – azokkal a teendőket személyesen beszéljük
meg. Vizsga nincs :-)

Csütörtökönként 19 órakor
( nem minden csütörtökön, csak a kiírt dátum szerint )
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Amiről egy vers beszél – szept.19.
A Szentírásról, a Szentírás szíve – okt.03..
Találkozás Jézussal – okt. 10.
Jézus tanításáról – okt. 17.
Hogyan értsük Jézus csodáit? – okt.24.
A végkifejletről: Nagycsütörtök Nagypéntek,
Nagyszombat – okt.31.
A viszontlátás - a húsvéti események; Úton
Emmausz felé – nov. 07.
A “szív” - tanítás a lélekről – nov. 14.
A lelkiélet eszközeiről – nov.21.
jelek és a Hét Jel - bevezetés a Hét
Szentségről szóló tanításba – nov.28.
A szentmiséről – dec. 05.
Hogyan végzünk szentgyónást?– de.12.
A szentáldozásról – dec.19.
A házasságkötés szertartása – jan.09.
Közös záró szentmise és lehetőség felnőtt
keresztségre, elsőáldozásra – jan. 16.
Tabáni Plébánia
1013 Budapest, Attila út 11.
Tel/fax: +36 1 375 5491
E-mail: tabani.plebania@gmail.com
Honlap: www.tabani-plebania.hu
Szentmisék a Tabánban:
Vasárnap 8:30, 10, 18 ó;
H K 7ó, Cs P Szo 18 ó
Adventben hétköznap reggel 6 ó rorate
Augusztusban csak szombaton és vasárnap
Fogadóórák:
Hétfőn 9-12, Hétfőn 15-17:30,
Pénteken 15-17
Augusztus hónapban csak hétfőnként
OTP Bank Rt. 11701004-22453585

