
BUDAPEST-VI.

Nagyböjt 3. 
2021. 
HIRDETÉSEK

1. A Covid 19 világjárvány harmadik időszakának 

terjedése miatt, bíboros úr rendelet

holnapi naptól

kezdődően nem lehet nyilvános liturgiát tartani, 

tehát a szentmisék nem lesznek nyilvánosak
 

2. Templomunkat 

nyitva tartani, ezért hétfőtől

este 6-ig szentségimádás

többen iratkozzatok fel a kitett lapon a templomi

jelenlétre, hogy az istenházát

Péntekenként délután 5

dicsőítéssel áldja az Urat
 

3. Vasárnap délelőttönként a karanténidőszakban is 

biztosítunk szentgyónási lehetősége

szentmisét pedig 

fogjuk közvetít
hu.facebook.com/szentcsalad

 

4. A karanténidőszakban a plébániai irodában csak 

keddenként lesz személyes ügyintézési l

amennyiben tudunk, az email, illetve telefon 

használatával éljünk.
 

VI. SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA 

Nagyböjt 3. Vasárnapja 
2021. március 7. 
HIRDETÉSEK 

A Covid 19 világjárvány harmadik időszakának 

terjedése miatt, bíboros úr rendelete alapján

tól, hétfőtől (március 8. napjától

kezdődően nem lehet nyilvános liturgiát tartani, 

a szentmisék nem lesznek nyilvánosak

 a következő 2-3 hétben 

ezért hétfőtől- péntekig reggel 8

szentségimádást tervezünk. Kérjük, minél 

iratkozzatok fel a kitett lapon a templomi

jelenlétre, hogy az istenházát ne kelljen bezárni. 

Péntekenként délután 5-6 között a gitáros csoport 

áldja az Urat. 

Vasárnap délelőttönként a karanténidőszakban is 

biztosítunk szentgyónási lehetőséget, 

pedig a templom facebook oldalán 

fogjuk közvetíteni: 
hu.facebook.com/szentcsalad 

A karanténidőszakban a plébániai irodában csak 

keddenként lesz személyes ügyintézési l

amennyiben tudunk, az email, illetve telefon 

éljünk. 

 

A Covid 19 világjárvány harmadik időszakának 

e alapján, a 

március 8. napjától) 

kezdődően nem lehet nyilvános liturgiát tartani, 

a szentmisék nem lesznek nyilvánosak.  

3 hétben szeretnénk 

péntekig reggel 8-tól 

t tervezünk. Kérjük, minél 

iratkozzatok fel a kitett lapon a templomi 

ne kelljen bezárni. 

gitáros csoport 

Vasárnap délelőttönként a karanténidőszakban is 

t, a 10 órás 

a templom facebook oldalán 

eni: https://hu-

A karanténidőszakban a plébániai irodában csak 

keddenként lesz személyes ügyintézési lehetőség, 

amennyiben tudunk, az email, illetve telefon 



5. A nagyböjti időben a jelképes olimpiai 

erőgyakorlatra továbbra is hívunk mindenkit. A 

hétköznapokon ötféle gyakorlat váltakozik: – 

kapcsolatok erősítése, – Eucharisztia titkának 

megértése, – szellemi felfrissülés, – testi mozgás – 

és áldozathozatal. Hétvégén önmagunkkal és 

liturgiával kapcsolatos feladatokat teljesíthetünk. 

A hétre vigyünk javaslatcsomagot, amit szedjünk 

szét és az egyes napoknak ötleteit valósítsuk meg. 

A megtett jószándékok lapjait hozzuk vissza és 

tűzzük fel a megfelelő karika területére. A hétvégi 

jócselekedeteinkkel a karikákon kívüli mezőt 

díszíthetjük.  
 

6. A mai vasárnaptól a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia egy hétig tartó tartósélelmiszer 

gyűjtést hirdetett meg. A tartósélelmiszer 

adományainkat a jobb padtömb mögötti asztalra 

tehetjük.  
 

7. Szeretettel kérjük híveinket, hogy a kijáratnál a 

perselyekbe tett adományainkkal, folyamatosan 

segítsük templomunk fenntartását. 
 


