Péntek – 2022. május 13.

A JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
PROGRAMJA
Szombat – 2022. május 14.

Vasárnap – 2022. május 15.

CSALÁDI NAP
17.30 órakor zászlófelvonás a templom
előtti téren
18.00 órakor szentmise a Bruder Klaus
templomban
19.00 órakor:
 „75 éves a Szent Gellért
Egyházközség“– kiállítás a
templomban
 A 12 részegyházközség számára
készített miseruhák bemutatása
Sabău Trifu Cristina,
szatmárnémeti egyházművésznő
által. A művésznő mind
szombaton, mind pedig vasárnap
még örömmel rendelkezésünkre
áll.
20.00 órakor ágápé és baráti beszélgetés

10.30 órakor gyülekező az
Egyházközség Közösségi Termében,
illetve a templom előtti téren
11.00 órakor Tóth Márta és Jablonkay
Lídia vezetésével közös program
gyermekeknek és cserkészeknek
12.00 – 13.00 óra között ebéd
13.00 – 15.00 óra között a cserkészek
kínálta program
15.30 órakor Zsoltározó Zsiványok
előadása gyermekeknek
16.30 órakor gyermekek színdarab
előadása Árpád-házi Szent Margit
életéről
18.00 órakor ifjúsági szentmise
19.00 órakor Sabău Trifu Cristina
miseruhákat történő bemutatója
19.30 órakor Zsoltározó Zsiványok
előadása felnőtteknek

11.30 órakor szentmise. Főcelebráns:
Dr. Cserháti Ferenc püspök
13.00 órakor közös ebéd a templom
előtti téren
14.30 órakor Sabău Trifu Cristina
miseruhákat történő bemutatója
15.00 órakor ünnepélyes májusi
ájtatosság
15.30 órakor zászlóbontás a templom
előtti téren

„Szent Gellért” Magyar Katolikus
Egyházközség
Albert-Schäffle-Straße 30
70186 Stuttgart,
Telefon: (0711) 236 919 0,
Telefax: (0711) 236 739 3
Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de
E-mail: SzentGellert.Stuttgart@drs.de

Istenünk, Te vagy a Történelem Ura!
Te intézed a népek és nemzetek,
a közösségek, a családok
és minden egyes ember sorsát.
A Te gondviselő jóságodból született
a mi baden-württembergi
magyar katolikus
Egyházközségünk is.
Köszönjük Neked, hogy általa annyi
magyar testvérünknek adtál új
otthont, itt az idegenben. Köszönjük
Neked, hogy segítő kegyelmed által
ma is tagjaiban, bennünk,
a Te Országod eljövetelén
munkálkodsz.
Köszönjük Neked a sok lelkipásztort
és hívőt,
akik eddig Egyházközségünket
vezették és fenntartották.
Adj neki még számos évet,
hogy a keresőknek fáklya,
az otthontalanoknak otthon,
és mindenkori híveinek
állandó erőforrás lehessen
a Te legnagyobb dicsőségedre
és zarándokló néped testi-lelki
javára.
Amen.
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