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A Családok Jézusban Közösség programjai a 2014/2015-ös tanévben
Alábbiakban szokás szerint mellékeljük a 2014. őszére és 2015-re tervezett programjainkat. Kérünk, kísérjétek
figyelemmel a honlapot is, ahol az esetleges változásokat közöljük (www.par-beszed.hu).
Jegyes lelkigyakorlat: (9) Lelkigyakorlat házasságra készülőknek, jegyeseknek és egészen fiatal, néhány hónapos
házasoknak. Jelentkezni a lelkigyakorlat előtti hétfőig lehet, terjesszétek ismeretségi köreitekben is! (jelentkezés: www.parbeszed.hu oldalon)
Házasoknak lelkigyakorlat: (5, 10 ) A 2014. őszi lelkigyakorlat (5) témája: 10 randi, a tavaszi lelkigyakorlat (10) témája
még nem véglegesült. A jelentkezési lapokat az adott lelkigyakorlat előtt legkésőbb egy hónappal töltsétek ki a www.parbeszed.hu oldalon. A jelentkezés a részvételi díj előleg egyidejű befizetésével együtt érvényes. Előleget csak akkor tudunk
visszafizetni, vagy más programba beszámítani, ha nincs már hely, vagy elmarad a lelkigyakorlat.
Hétvége nőknek: (4) Szokás szerint 2014-ben is lesz női lelkigyakorlat. A lelkigyakorlatos, de a pihenést és az
elengedettséget is szolgáló hétvégére természetesen új jelentkezőket is várunk – gyermekek nélkül! (Jelentkezés:
http://goo.gl/iGP92V)
Hétvége férfiaknak: (2) 2014-ban ismét tervezünk férfiaknak is hétvégét. Célunk, hogy találkozzunk Jézussal, aki elhívott
minket, és tervei vannak az életünkkel; aki apákat, fiakat és fivéreket adott mellénk, és gyógyítani szeretne minket ezekben
a kapcsolatainkban. (Jelentkezés: http://goo.gl/iGP92V)
Karizmatikus találkozó: (3) Idén Pécsett lesz szeptember 27-én. Téma: "Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság" .
Szerelmesek miséje: (8) Ismét szeretettel várunk minden házas és házasságra készülő szerelmest (korhatár nélkül!) Szt.
Bálint püspök és vértanú ünnepéhez kapcsolódóan február 17-én este a Margit krt. 23. alatti ferences templomban egy
különleges misére.
Családok megáldása: (6) Szeretettel hívjuk a családokat Szt. Család vasárnapján a Margit krt.-i templomba, hogy az esti
szentmise után a családok külön, nekik szóló áldással megerősítve kezdhessék az új évet.
Wellness hétvége: (7) Kilncedik éve szervezünk „Wellness lelkigyakorlatot”, ahol a lélek mellett a test felfrissítésére is
hangsúlyt helyezünk. A résztvevők és a jelentkezők elszántsága eddig töretlen, így idén is megrendezzük Cegléden ezt a
kikapcsoló- feltöltő hétvégét. Erről a programról külön meghívót is készítünk, jelentkezni az ott megadott módon lehet.
Családi zarándoklat és lelkigyakorlat: (11, 12)Mária a jegyesek, a házasok, a gyermeket várók és gyermekre várók Anyja.
Jegyessége során ő maga is átalakult, házassága az élet helye lett, és miközben gyermekre vágyott, majd később
gyermekére várt, nem felejtette el a szolgálat fontosságát. Mátraverebély-Szentkút az élet helye, ahol az Élet Asszonyának
közbenjárására, már több imameghallgatás történt akkor, amikor gyermek nélküli házaspárok könyörögtek az élet
ajándékáért. Sarlós Boldogasszony búcsún ezért várják a ferencesek nemzeti kegyhelyünkre a jegyeseket, fiatal házasokat,
gyermeket várókat és gyermekre vágyókat. 11:00 órakor kezdődik a szentmisével, előtte gyónási lehetőség, nehogy valaki
lemaradjon a teljes búcsúról. 2015-ben az ünnep előtt 2 napos lelkigyakorlatot is szervez a kolostor a családoknak.
Családok Jézusban közösségi találkozók: (1)A Családok Jézusban közösség, irán érdeklődőknek ismertető előadást
tartunk a Ferenceseknél, 1024 Margit krt. 23., a 2. emeleten, szept. 8-án. Kezdés 20:00-kor. A közösséghez csatlakozni,
csak ezen előadás meghallgatása, illetve egy házaspáros, berekfürdői lelkigyakorlaton való részvétel után lehet, minden
évben októbertől.
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2014. szeptember 08.
2014. szeptember 19-21.
2014. szeptember 27.
2014. október 10-12.
2014. október 23-26.
2014. december 28., 19.30
2015. február 6-8.
2015. február 16., 19.30
2015. április 24-26.
2015. április 30.- május 5.

11 2015. július 3-4.
12 2015. július 5.
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