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1. Ma irgalmasság vasárnapja

képet kihelyeztük a

Emlékeztessen a kép

át Jézus irgalmassága és szeretete.
 

2. A Covid 19 világjárvány harmadik időszakának 

terjedése miatt, 

nem lehet nyilvános liturgiát tartani
 

3. A jövő hétvégén ismét lehet nyilvános liturgiákat 

tartani. Templomunkban 

lesznek ismét nyilvános szentmisék. 

vasárnap reggel ½ 8

kor várunk szeretettel mindenkit.

hétköznapokon is visszaáll „az eredeti rend” a 

szentmisék megtartásakor, mind nyilv

lesznek.   

Kérjük, hogy feltétlen 

kézfertőtlenítőt 

távolságot, valamint 

A nyilvános istentiszteletek miatt 

megszüntetjük. 
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Ma irgalmasság vasárnapja van. Az irgalmas Jézus 

képet kihelyeztük az ambó, azaz felolvasó állvány elé

Emlékeztessen a kép arra, hogy otthonainkat is 

át Jézus irgalmassága és szeretete. 

A Covid 19 világjárvány harmadik időszakának 

terjedése miatt, még egy hétig az egyházmegyében 

nem lehet nyilvános liturgiát tartani.  

A jövő hétvégén ismét lehet nyilvános liturgiákat 

Templomunkban (április 18-tól) vasárnaptól 

lesznek ismét nyilvános szentmisék. Tehát jövő 

vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10–kor és este 6

zeretettel mindenkit. Április 19

hétköznapokon is visszaáll „az eredeti rend” a 

szentmisék megtartásakor, mind nyilv

Kérjük, hogy feltétlen használjuk a 

kézfertőtlenítőt és továbbra is 

valamint viseljünk maszkot.   

A nyilvános istentiszteletek miatt a közvetítést 

megszüntetjük.  
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irgalmas Jézus 

felolvasó állvány elé.  

hogy otthonainkat is járja 

A Covid 19 világjárvány harmadik időszakának 

az egyházmegyében 

A jövő hétvégén ismét lehet nyilvános liturgiákat 

tól) vasárnaptól 

Tehát jövő 

kor és este 6-

Április 19-től a 

hétköznapokon is visszaáll „az eredeti rend” a 

szentmisék megtartásakor, mind nyilvánosak 

használjuk a 

és továbbra is tartsunk 

 

a közvetítést 



4. Templomunkat még a héten, hétfőtől- péntekig 

reggel 8-tól este 6-ig nyitva tartjuk és 

Szentségimádási lehetőséget biztosítunk. 

Köszönjük és egyben továbbra is kérjük azok 

szolgálatát, akik a templomi jelenlétet minden 

órában biztosítják. A jövő vasárnap (ápr. 18.) után 

csak péntekenként lesz Szentségimádás 

templomunkban.  
 

5. A héten a plébániai irodában is csak kedden van 

személyes ügyintézésre lehetőség, amennyiben 

tudunk, az email, illetve telefon használatával 

éljünk. 
 

6. Szeretettel kérjük híveinket, hogy a perselyekbe 

tett adományainkkal, folyamatosan segítsük 

templomunk fenntartását. 
 

7. Ferenc pápa március 8-án bejelentette, hogy a 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró 

szentmiséjére, szeptember 12-re Budapestre jön. A 

látogatása a remény és a bíztatás jele a mostani 

visszafogott időszakban.  
 

8. Kérjük a kedves Szülőket, hogy általános iskolás 

korú gyerekeikkel, illetve leendő iskolás fiaikkal és 

lányaikkal kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy az 

etika helyett a katolikus hitoktatáson való 

részvételt szeretnék megtartani, illetve a katolikus 

hittant választani.  

A leendő óvodás gyermekeink számára pedig a 



templom szomszédságában lévő Patrona Hungariae 

Iskolaközpont katolikus óvodájába jelentkezzünk. 
 

9. Legtöbbünk adóbevallását a NAV készíti el. Az 

egyházaknak felajánlott tavalyi 1%-os rendelkezés 

idén is érvényes, de a második egy százalékról 

minden évben újból rendelkeznünk kell. Ne 

feledkezzük el ellenőrizni Magyar Katolikus 

Egyháznak szóló felajánlásunkat (technikai szám 

0011,) a második egy százalékkal meg 

templomunkat, a Szent Család Templom Alapítványt 

segítsük (adószám: 18061488-1-42). Akkor is 

rendelkezzünk a személyi jövedelemadóról, ha 

bizonyos kedvezmények miatt (pl. családi 

adókedvezmény), nulla forint mert a „nullás” 

bevallás is számít.  

 
 


