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1. Mai vasárnap mennybemenetel

azon elmélkedünk, hogy bár a földről elment, de 

titokzatos módon mégis itt maradt.
 

2. Az elmúlt két hónapban

volt templomunkban. A plébánia nevében szeretném 

köszönetemet kifejezni, azoknak, 

alatti szentségimádásba

bekapcsolódtak

őket a templomunkért nyújtott fá
 

3. A szentségimádás péntekenként

Szeretném kérni, hogy akik péntekenként kisegítő 

módon vállalnának egy órányi jelenlétet, azok a 

hátsó asztalra kitett lapon iratkozzanak fel. 
 

4. Bíboros úr rendeletének megfelelően a szentmisén 

nem volt perselyezés. Nagy szeretettel kérjük 

híveinket, hogy kifelé menet

elhelyezett perselyekbe helyezett 

segítsük templomunk fenntartását
 

5. Három hét múlva, 

szentmise után rövid 

templomban, amelynek során örülnénk, ha egy
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vasárnap mennybemenetel ünnepe van

azon elmélkedünk, hogy bár a földről elment, de 

titokzatos módon mégis itt maradt. 

hónapban, minden nap szentségimádás 

volt templomunkban. A plébánia nevében szeretném 

emet kifejezni, azoknak, akik a

szentségimádásba bármilyen módon 

bekapcsolódtak. Az Úristen sokszorosan kárpótolja 

őket a templomunkért nyújtott fáradozásukért.

szentségimádás péntekenként folytatódik. 

Szeretném kérni, hogy akik péntekenként kisegítő 

módon vállalnának egy órányi jelenlétet, azok a 

hátsó asztalra kitett lapon iratkozzanak fel. 

Bíboros úr rendeletének megfelelően a szentmisén 

volt perselyezés. Nagy szeretettel kérjük 

híveinket, hogy kifelé menet, a kijáratnál 

elhelyezett perselyekbe helyezett adományaikkal

segítsük templomunk fenntartását.  

Három hét múlva, június 14-én vasárnap

szentmise után rövid hálaadást tartun

templomban, amelynek során örülnénk, ha egy
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van, amikor 

azon elmélkedünk, hogy bár a földről elment, de 

minden nap szentségimádás 

volt templomunkban. A plébánia nevében szeretném 

akik a karantén 

bármilyen módon 

. Az Úristen sokszorosan kárpótolja 

radozásukért. 

folytatódik. 

Szeretném kérni, hogy akik péntekenként kisegítő 

módon vállalnának egy órányi jelenlétet, azok a 

hátsó asztalra kitett lapon iratkozzanak fel.  

Bíboros úr rendeletének megfelelően a szentmisén 

volt perselyezés. Nagy szeretettel kérjük 

a kijáratnál 

adományaikkal, 

én vasárnap a 10 órás 

t tartunk a 

templomban, amelynek során örülnénk, ha egy-egy 



személy vagy család megosztaná velünk, hogyan 

élték meg a karantént. A beszámoló történhet 

szóban, vagy eljátszva, vagy vetítéssel kísérve, vagy 

dalban elénekelve. Akik a karantén-tapasztalataikat 

megosztanák, azokat kérjük, hogy Tóth Gabinál vagy 

nálam jelezzék szándékukat június 7-éig. 
 

6. Ferenc pápa döntése alapján, a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust, az egészségügyi krízis 

miatt, egy évvel elhalasztják Az új időpontja: 2021. 

szeptember 5-12.  


