
BUDAPEST-VI.  SZENT 

 Húsvét 3. Vasárnapja 
2018. 

HIRDETÉSEK
 

 

 

1. Ma este a 6 órás

templomunkban. A megerősítő szentséget Snell

Esztergom-Budapesti segédpüspök fogja kiszolgáltatni. 

Szeretettel várunk mindenkit. 
 

 

 

2. Szombaton, este 7 órakor

Zenei Műhely bemutatja

Kovács Gábor pap

misztériumjátékát. A darab körülbelül egyórás, a Krisztus 

temetését követő gyászidőszakot és a Feltámadás örömhírét 

dolgozza föl klasszikus és modern hangszerekkel, kórussal. Az 

előadás ingyenes, de az előadás megvalósulásához 

adományokat hálás köszönette

kihelyezett adománydobozba. Mindenkit szeretettel várunk!
 

 

 

3.  Előre hirdetjük, hogy 

napon buszus zarándoklat

Tarnaszentmária, Eger

összeget: 2800 Ft-ot kérnénk, de többletfizetést elfogadunk. 

Jelentkezni a sekrestyében illetve az irodában az összeg 

befizetésével lehet. 
 

 

 

4. A templomunkkal szomszédos katolikus óvoda nyílt napja lesz 

szerdán 8-11 óra között. Szülőket és gyermekeket egyaránt 

várnak. Az óvodáról ismertetőt kihelyeztünk a hirdetőtáblára.

ZENT CSALÁD PLÉBÁNIA  

Húsvét 3. Vasárnapja  
2018. április 15. 

HIRDETÉSEK  

Ma este a 6 órás szentmise keretében lesz a bérmálás

templomunkban. A megerősítő szentséget Snell

Budapesti segédpüspök fogja kiszolgáltatni. 

Szeretettel várunk mindenkit.  

este 7 órakor templomunkban a Kedves Kartársak 

bemutatja Sillye Jenő énekes

Kovács Gábor pap-költő Kristályóriás című zenés

. A darab körülbelül egyórás, a Krisztus 

temetését követő gyászidőszakot és a Feltámadás örömhírét 

dolgozza föl klasszikus és modern hangszerekkel, kórussal. Az 

előadás ingyenes, de az előadás megvalósulásához 

adományokat hálás köszönettel várunk az erre a célra 

kihelyezett adománydobozba. Mindenkit szeretettel várunk!

Előre hirdetjük, hogy három hét múlva május 

buszus zarándoklatra megyünk, 

Tarnaszentmária, Eger útvonalra. Hozzájárulásként, jelképes 

ot kérnénk, de többletfizetést elfogadunk. 

Jelentkezni a sekrestyében illetve az irodában az összeg 

 

templomunkkal szomszédos katolikus óvoda nyílt napja lesz 

11 óra között. Szülőket és gyermekeket egyaránt 

várnak. Az óvodáról ismertetőt kihelyeztünk a hirdetőtáblára.

lesz a bérmálás 

templomunkban. A megerősítő szentséget Snell György 

Budapesti segédpüspök fogja kiszolgáltatni. 

templomunkban a Kedves Kartársak 

Sillye Jenő énekes-dalszerző és 

Kristályóriás című zenés 

. A darab körülbelül egyórás, a Krisztus 

temetését követő gyászidőszakot és a Feltámadás örömhírét 

dolgozza föl klasszikus és modern hangszerekkel, kórussal. Az 

előadás ingyenes, de az előadás megvalósulásához 

l várunk az erre a célra 

kihelyezett adománydobozba. Mindenkit szeretettel várunk! 

május 5-én, szombati 

ra megyünk, Feldebrő, 

Hozzájárulásként, jelképes 

ot kérnénk, de többletfizetést elfogadunk. 

Jelentkezni a sekrestyében illetve az irodában az összeg 

templomunkkal szomszédos katolikus óvoda nyílt napja lesz 

11 óra között. Szülőket és gyermekeket egyaránt 

várnak. Az óvodáról ismertetőt kihelyeztünk a hirdetőtáblára. 



5. Vasárnap a 10 órás szentmise végén a templom kapujában 

rejtvényt osztunk a kisebbeknek (sárga papíron) és a 

felnőtteknek (fehér lapon), amit a következő vasárnap a 

szentmise kezdetéig dobhatunk be a rejtvényládába. A 

megfejtők a szentmise végén jutalomban részesülnek. 

 

6. Az idei évtől sokaknak az adóbevallását a NAV készíti el. 

Ebben az esetben se feledkezzünk el rendelkezni a személyi 

jövedelemadó 2x1%-ról, amit kizárólag az EGYSZA nevű 

nyomtatványon tehetünk meg papír alapon, vagy elektronikus 

formában. Az egyik százalékot Magyar Katolikus Egyháznak 

ajánljuk (technikai szám 0011,) a másikkal meg templomunkat, 

a Szent Család Alapítványt segítsük (adószám: 18061488-1-

42). 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. 

  


