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Évközi 6. Vasárnap
2020

HIRDETÉSEK
 

1. Mai vasárnap a 10 órás szentmisén

közösségileg a 

azok részesülhetnek, állapotszerűen betegek, 

műtét előtt vagy után vannak, vagy egészségesek, 

de 60 éves korukat már betöltötték és megszent

kegyelem állapotában vannak

 

2. Szombat (február 22.)

közös szórakozás

várunk mindenkit a

programban közös játék, jelmezbál, tombola, 

könnyed színdarab lesznek; részletek a 

hirdetőtáblán. A jelmezeket zsüri fogja 

értékelni. Jegyvásárlás a sekrestyében, irodában, 

hitoktatóknál lehetsé

gyerekeknek 300 Ft, felnőtteknek 500 Ft, 

családoknak 1500 Ft, ami egyben 

tombolajegyként is szolgál. A hölgyektől 

szeretettel fogadunk kis süteményt a fiúktól meg 

üdítőt kérünk.

3. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus 

iskolák javár

adományait. 

-VI. SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

Évközi 6. Vasárnap 
2020. február 16. 

HIRDETÉSEK 

a 10 órás szentmisén szolgáltatjuk ki

közösségileg a betegek kenetét. A szentségben 

azok részesülhetnek, állapotszerűen betegek, 

műtét előtt vagy után vannak, vagy egészségesek, 

de 60 éves korukat már betöltötték és megszent

kegyelem állapotában vannak. 

(február 22.) délután farsangpótló 

közös szórakozásra, azaz közös szöszölésre 

várunk mindenkit a templom helyiségeibe

programban közös játék, jelmezbál, tombola, 

könnyed színdarab lesznek; részletek a 

hirdetőtáblán. A jelmezeket zsüri fogja 

értékelni. Jegyvásárlás a sekrestyében, irodában, 

hitoktatóknál lehetséges. Elővételben 

gyerekeknek 300 Ft, felnőtteknek 500 Ft, 

családoknak 1500 Ft, ami egyben 

tombolajegyként is szolgál. A hölgyektől 

szeretettel fogadunk kis süteményt a fiúktól meg 

üdítőt kérünk. 

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus 

iskolák javára. Előre kérjük híveink nagylelkű 

 

LÉBÁNIA 

szolgáltatjuk ki 

A szentségben 

azok részesülhetnek, állapotszerűen betegek, 

műtét előtt vagy után vannak, vagy egészségesek, 

de 60 éves korukat már betöltötték és megszentelő 

farsangpótló 

közös szöszölésre 

templom helyiségeibe. A 

programban közös játék, jelmezbál, tombola, 

könnyed színdarab lesznek; részletek a 

hirdetőtáblán. A jelmezeket zsüri fogja 

értékelni. Jegyvásárlás a sekrestyében, irodában, 

ges. Elővételben 

gyerekeknek 300 Ft, felnőtteknek 500 Ft, 

családoknak 1500 Ft, ami egyben 

tombolajegyként is szolgál. A hölgyektől 

szeretettel fogadunk kis süteményt a fiúktól meg 

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus 

a. Előre kérjük híveink nagylelkű 



4. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

programjai közül az ingyenes, nyitó (2020. 

szeptember 13.) valamint a záró szentmiséket 

(2020. szeptember 19-20.) különösen ajánljuk 

híveinknek. A programokon csak előzetes 

regisztráció alapján lehet részt venni, ezért ma a 

szentmisék után a könyvtárban segítünk a 

jelentkezésben.    

Aki az eucharisztikus hét minden rendezvényén 

szeretne jelen lenni annak 8000 Ft hozzájárulás 

helyett a plébánián csak 5000 Ft-ot kell fizetnie, 

a többit a plébánia kiegészíti.  

 


