DÓMBÚCSÚ2022
programjaink a búcsútól a szentelési évfordulóig

2022. október 7–24.
ÆÆ minden nap 17 órától
rózsafüzér ájtatosság a Dóm szentségi kápolnájában
ÆÆ október 7., elsőpéntek 16–19 óra
elsőpénteki nagykilenced
16 óra
szentségimádás
17 óra
rózsafüzér ájtatosság
18 óra
szentmise, majd Jézus Szíve litánia
– további részletek a program saját szórólapján olvashatók –
ÆÆ október 8., szombat 10–13 óra
biciklis kirándulás a deszki templomhoz
indulás a Dóm térről, pihenő a szőregi templomromnál,
közös Úr angyala imádság a deszki templomban,
visszafelé fakultatív sütizés a szőregi cukrászdában
– jelentkezés a QR kóddal elérhető űrlapon, vagy
az újságosasztalra kihelyezett jelentkezési lapon –
ÆÆ október 9., vasárnap
10 óra ünnepi búcsúi szentmise
A szentmisét a hívek szándékára ajánljuk fel. A miseszándékokat a
templomban erre előkészített perselybe gyűjtjük az ünnepi miséig.
– Ezen a napon a fél 12-es szentmise később kezdődik. –
14–18 óra búcsúi közösségi nap a Katolikus Házban, ahol lesz:

– jelentkezés a közösségi napra a QR kóddal elérhető űrlapon –
– regisztrációs díj (amit a rendezvényen kell majd befizetni):

1 200 Ft/felnőtt, 800 Ft/gyerek (14 éves korig),
max. 4 000 Ft/család

(Ezen összegek nagy része a helyszínen levásárolható lesz.) –
– kérjük, hogy mindenki hozzon magával saját poharat, hogy minél
kevesebb szemetet termeljünk –
ÆÆ október 13., csütörtök 19:30 óra
face2Face Eucharisztikus imaest a Dómban
ÆÆ október 16., a Missziók vasárnapja
18 óra szentmise
– a szentmise után szerény agapéra várjuk
egyházközségünk tagjait –
ÆÆ október 18., kedd 16 óra
templomunk kincsei
„kincskeresés” a Dómban az elsőáldozásra készülő hittanosaink számára
ÆÆ október 20., csütörtök 19 óra
orgonáról orgona mellől
a Szegedi Dóm Angster-orgonáját bemutató, interaktív elemekkel tarkított
előadás
– jelentkezés a kantor@szegedidom.hu e-mail címen,
max. létszám: 30 fő –

ÆÆ CSOCSÓBAJNOKSÁG 16–18 óra között
jelentkezés 2 fős csapatokban a helyszínen, nevezési díj 500 Ft/fő

ÆÆ október 22., szombat 10–13 óra
őszi tanyatúra Domaszéken
Kunhalom állomástól Kunhalom állomásig
5 km körséta a környező tanyák között
– a program ingyenes, jelentkezni a QR kóddal
elérhető online űrlapon lehet –

ÆÆ KÜRTŐSKALÁCS- ÉS GOFRISÜTÉS 14–17:30 óra között
Ifi-klubunk közreműködésével

ÆÆ október 23., vasárnap 16 óra
ovismise a Katolikus Házban

ÆÆ TEA- ÉS KÁVÉHÁZ 14–18 óra között
ahol a hot-dogon kívül egy kis forralt bor is akad majd a fázósaknak

ÆÆ október 24., hétfő 18 óra
18 órakor ünnepi kanonoki szentmise
a Dóm felszentelésének évfordulója alkalmából

ÆÆ KVÍZ- ÉS EGYÉB JÁTÉKOK minden korosztálynak

Jelentkezés módja és további tudnivalók a túloldalon

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

