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HIRDETÉSEK
1. Ma irgalmasság vasárnapja van

teljes búcsút nyerhetünk
kihelyeztük a szószékre, Szent Fausztina nővér 
ereklyéjét pedig az oltárra.

 

2. Csütörtökön délután ½ 5
hittanos beszélgetésre. 

 

3. Előre hirdetjük, hogy 
egész napos buszus zarándoklat
Nagyvázsonyba. Hozzájárulásként, jelképes összeget: 
2500 Ft-ot kérnénk, de 
Jelentkezni a sekrestyében illetve az irodában az 
összeg befizetésével lehet.

 

4. Az idei évtől sokaknak az adóbevallását a NAV 
készíti el. Ebben az esetben se feledkezzünk el 
rendelkezni a személyi jövedelemadó 2x1%
kizárólag az EGYSZA nevű nyomtatványon tehetünk 
meg papír alapon, vagy elektronikus formában. Az 
egyik százalékot 
ajánljuk (technikai szám 0011
templomunkat, a 
(adószám: 18061488
szórólapokat, amelyet elvihetünk, hogy a technikai 

VI.  SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

Húsvét 2. vasárnapja 
2017. április 23. 

HIRDETÉSEK  
Ma irgalmasság vasárnapja van, szokott feltételekkel 
teljes búcsút nyerhetünk. Az irgalmas Jézus képet 
kihelyeztük a szószékre, Szent Fausztina nővér 
ereklyéjét pedig az oltárra. 

Csütörtökön délután ½ 5-kor a nyugdíjasokat várjuk 
hittanos beszélgetésre.  

Előre hirdetjük, hogy egy hónap múlva május 20
buszus zarándoklatot tervezünk 

. Hozzájárulásként, jelképes összeget: 
ot kérnénk, de többletfizetést elfogadunk. 

Jelentkezni a sekrestyében illetve az irodában az 
összeg befizetésével lehet. 

Az idei évtől sokaknak az adóbevallását a NAV 
készíti el. Ebben az esetben se feledkezzünk el 
rendelkezni a személyi jövedelemadó 2x1%

rólag az EGYSZA nevű nyomtatványon tehetünk 
meg papír alapon, vagy elektronikus formában. Az 
egyik százalékot Magyar Katolikus Egyház

technikai szám 0011,) a másikkal meg 
templomunkat, a Szent Család Alapítvány
adószám: 18061488-1-42). Hátra kitettünk kis 

szórólapokat, amelyet elvihetünk, hogy a technikai 

LÉBÁNIA  

, szokott feltételekkel 
Az irgalmas Jézus képet 

kihelyeztük a szószékre, Szent Fausztina nővér 

kor a nyugdíjasokat várjuk 

május 20-án 
ot tervezünk Tihany-

. Hozzájárulásként, jelképes összeget: 
többletfizetést elfogadunk. 

Jelentkezni a sekrestyében illetve az irodában az 

Az idei évtől sokaknak az adóbevallását a NAV 
készíti el. Ebben az esetben se feledkezzünk el 
rendelkezni a személyi jövedelemadó 2x1%-ról, amit 

rólag az EGYSZA nevű nyomtatványon tehetünk 
meg papír alapon, vagy elektronikus formában. Az 

Magyar Katolikus Egyháznak 
,) a másikkal meg 

Szent Család Alapítványt segítsük 
). Hátra kitettünk kis 

szórólapokat, amelyet elvihetünk, hogy a technikai 



számot valamint az adószámot át tudjuk vezetni az 
EGYSZA nevű nyomtatványra. Akkor is 
rendelkezzünk a személyi jövedelemadóról, ha 
bizonyos kedvezmények miatt nulla forint (pl. 
családi adókedvezmény), mert a „nullás” bevallás is 
számít. 

 

5. Vasárnap a 10 órás szentmise végén a templom 
kapujában rejtvényt osztunk a kisebbeknek, amit a 
következő vasárnap a szentmise kezdetéig 
dobhatunk be a rejtvényládába. A megfejtők a 
szentmise végén jutalomban részesülnek. 


