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HIRDETÉSEK
 

1. Templomunkban szokott r

szentmiséket.  

Kérjük, hogy feltétlen használjuk a 

kézfertőtlenítőt, tartsunk távolságot és viseljünk 

maszkot. Mindenkit szeretettel 
 

2. Holnaptól, az általános és középiskolák összes 

osztályában személyes

tanítás.  

A templomi hittanórák, hétfőtől

képzés formá

gyermekeknek, mind a 

mind a kisebbeknek, mind az idősebbeknek lesz

ismét templomi hittanos elfoglaltság

szeretettel várunk.
 

3. Csütörtökön a hónap 13. napja. Az esti szentmise 

mellett a déli Rosa Mistyca szentmisét és 

ájtatosságot szokott m
 

4. Május hónapban

litániát imádkozunk
 

5. Péntekenként egész napos szentségimádás

tartunk. Térjünk be néhány percre, hogy újult 

erővel tudjuk folytatni tevékenységünket. 

UDAPEST-VI. SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

Húsvét 6. Vasárnapja 
2021. május 9.  

HIRDETÉSEK 

Templomunkban szokott rendben mutatunk be 

  

Kérjük, hogy feltétlen használjuk a 

kézfertőtlenítőt, tartsunk távolságot és viseljünk 

Mindenkit szeretettel látunk. 

Holnaptól, az általános és középiskolák összes 

személyes oktatással folytatódik a 

A templomi hittanórák, hétfőtől szintén 

formájában indulnak újra, mind a 

gyermekeknek, mind a felnőtteknek. A héten tehát 

mind a kisebbeknek, mind az idősebbeknek lesz

ismét templomi hittanos elfoglaltság. Mindenkit 

szeretettel várunk. 

Csütörtökön a hónap 13. napja. Az esti szentmise 

mellett a déli Rosa Mistyca szentmisét és 

ájtatosságot szokott módon megtartjuk. 

Május hónapban az esti szentmisék előtt 20 perccel 

litániát imádkozunk.  

Péntekenként egész napos szentségimádás

tartunk. Térjünk be néhány percre, hogy újult 

erővel tudjuk folytatni tevékenységünket. 

LÉBÁNIA 

endben mutatunk be 

Kérjük, hogy feltétlen használjuk a 

kézfertőtlenítőt, tartsunk távolságot és viseljünk 

Holnaptól, az általános és középiskolák összes 

oktatással folytatódik a 

szintén jelenléti 

indulnak újra, mind a 

. A héten tehát 

mind a kisebbeknek, mind az idősebbeknek lesz 

. Mindenkit 

Csütörtökön a hónap 13. napja. Az esti szentmise 

mellett a déli Rosa Mistyca szentmisét és 

ódon megtartjuk.  

az esti szentmisék előtt 20 perccel 

Péntekenként egész napos szentségimádást 

tartunk. Térjünk be néhány percre, hogy újult 

erővel tudjuk folytatni tevékenységünket. 



Péntekenként délután 5-6 között a gitáros énekkar 

dicsőítéssel vesz rész a szentségimádáson.  
 

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.  
 

8. 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. 

 
 


