
BUDAPEST-VI. SZENT 

     Évközi 34. Vasárnap
2020. november 22.

HIRDETÉSEK
1. Ma Krisztust, mint a mindenség 
 

2. A mostani hétvégén az egész világegyházban a Katolikus 

Karitász javára gyűjtünk

elhelyezett perselybe tett adományainkkal a katolikus 

szeretetszolgálat tevékenységét segíthetjük.
 

3. Szombaton, este fél hatkor

valamint esti zsolozsmát imádkozunk, majd 6 órakor az első 

adventi szentmisét mutatjuk be.
 

4. A járványhelyzet miatt szombaton a közös koszorúkötés 

elmarad. Ugyanakkor 

legyen adventi koszorú

felkeresi templomunkat azoknak minden 

(fenyőágat, gyertyát, koszorúalapot) 

családi körben össze lehet állítani.
 

5. Jövő vasárnap a 10 órás szentmise után a templom hátsó 

részében kedvezményes áron 

karácsonyi valamint jövő évi 
 

6. Péntekenként templomunkban 

tartunk. Ha lehet, térjünk be néhány percre, hogy utána újult 

erővel tudjuk munkánkat folytatni.
 

7. Előre hirdetjük, jövő hétvégét követő hétfőtől (

tól), advent hétköznapjain reggelenként 6 órakor rorate 

szentmisét mutatunk be.
 

8. Ebben az évben még 

segíthetjük templomunk fenntartását

vagy az irodában befizethető.
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9. Bíboros úr határozott kérése alapján az összes templomi 

hittanórát (gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt) 

visszavonásig szüneteltetni kell.  
 

10. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendeletének 

megfelelően a szentmisén nem volt perselyezés. Nagy 

szeretettel kérjük híveinket, hogy kifelé menet, a kijáratnál 

elhelyezett perselyekbe helyezett adományaikkal, segítsük 

templomunk fenntartását. 
 

 

11. Kifejezetten kérjük, hogy a templomba kizárólag teljesen 

egészségesen jöjjünk, és minden esetben viseljünk maszkot. A 

plébániai iroda is csak maszkban látogatható. 

 

  


