
BUDAPEST-VI. SZENT 

Urunk megkeresztelkedése
2021. 

HIRDETÉSEK
 

1. Ma Urunk megkeresztelkedését ünnepli az Egyház. 

ér véget a karácsonyi ünnepkör, holnaptól évközi idő kezdődik, 

amely nagyböjtig tart. Polgári szempontból ezt nevezzük 

farsangi időnek.  
 

2. Aki kéri, ahhoz lakásszentelésre szívesen kimegyünk
 

3. Szerdán a hónap 13. napja. A reggeli hét órás szent

mellett, a déli Rosa Mistica szentmisét is megtartjuk.
 

4. Tájékoztatásként közöljük, hogy Bíboros úr január első napjával 

a csendes szentmisék után kérhető hozzájárulást 2000 Ft

az orgonás szentmisék utáni hozzájárulást 4000 Ft
 

5. Plébániánk néhány Covid 19 gyorstesztet szerzett, amivel 

előzetes, körülbelüli eredmény mutatható ki a fertőzésről. Aki 

szeretne tesztet végeztetni, plébánost keresse meg.
 

6. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendeletének 

megfelelően a szentmisén nem volt perselyezés. Nagy 

szeretettel kérjük híveinket, hogy kifelé menet, a kijáratnál 

elhelyezett perselyekbe tett

templomunk fenntartását
 

7. Kifejezetten kérjük, hogy a 

egészségesen jöjjünk

használjuk a kihelyezett kézfertőtlenítőt. A plébániai iroda is 

csak maszkban látogatható.
 

ZENT CSALÁD PLÉBÁNIA 

Urunk megkeresztelkedése 
. január 10. 

HIRDETÉSEK 

Ma Urunk megkeresztelkedését ünnepli az Egyház. 

ér véget a karácsonyi ünnepkör, holnaptól évközi idő kezdődik, 

amely nagyböjtig tart. Polgári szempontból ezt nevezzük 

lakásszentelésre szívesen kimegyünk

Szerdán a hónap 13. napja. A reggeli hét órás szent

mellett, a déli Rosa Mistica szentmisét is megtartjuk.

Tájékoztatásként közöljük, hogy Bíboros úr január első napjával 

a csendes szentmisék után kérhető hozzájárulást 2000 Ft

az orgonás szentmisék utáni hozzájárulást 4000 Ft

nk néhány Covid 19 gyorstesztet szerzett, amivel 

előzetes, körülbelüli eredmény mutatható ki a fertőzésről. Aki 

szeretne tesztet végeztetni, plébánost keresse meg.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendeletének 

megfelelően a szentmisén nem volt perselyezés. Nagy 

szeretettel kérjük híveinket, hogy kifelé menet, a kijáratnál 

perselyekbe tett adományaikkal, segítsük 

templomunk fenntartását. 

n kérjük, hogy a templomba kizárólag teljesen 

egészségesen jöjjünk, és minden esetben viseljünk maszkot

használjuk a kihelyezett kézfertőtlenítőt. A plébániai iroda is 

csak maszkban látogatható. 

Ma Urunk megkeresztelkedését ünnepli az Egyház. A mai nappal 

ér véget a karácsonyi ünnepkör, holnaptól évközi idő kezdődik, 

amely nagyböjtig tart. Polgári szempontból ezt nevezzük 

lakásszentelésre szívesen kimegyünk. 

Szerdán a hónap 13. napja. A reggeli hét órás szentmise 

mellett, a déli Rosa Mistica szentmisét is megtartjuk. 

Tájékoztatásként közöljük, hogy Bíboros úr január első napjával 

a csendes szentmisék után kérhető hozzájárulást 2000 Ft-ra, 

az orgonás szentmisék utáni hozzájárulást 4000 Ft-ra emelte.  

nk néhány Covid 19 gyorstesztet szerzett, amivel 

előzetes, körülbelüli eredmény mutatható ki a fertőzésről. Aki 

szeretne tesztet végeztetni, plébánost keresse meg. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendeletének 

megfelelően a szentmisén nem volt perselyezés. Nagy 

szeretettel kérjük híveinket, hogy kifelé menet, a kijáratnál 

adományaikkal, segítsük 

templomba kizárólag teljesen 

viseljünk maszkot, 

használjuk a kihelyezett kézfertőtlenítőt. A plébániai iroda is 


