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• 2020. május 18-án újra indult templomunkban a nyilvános istentiszteletek rendje. Ennek értelmében 

hétköznap 18, vasárnap 9, 11 és 18 órai kezdettel vannak szentmisék templomunkban. A 

szentmiséken és egyéb istentiszteleteken Erdő Péter bíboros úr által meghatározott járványügyi 

intézkedéseket tartjuk be.  

o A szentmisék alatt mellőzük a kézfogást a békecsók adásnál. 
o Csak kézbe áldoztatunk. 
o A szertartások egész idején figyelünk a 1,5 m-es biztonsági távolság betartására.  
o A templomban maszkot vagy arcot eltakaró kendőt, illetve sálat viselünk. 
o A mise közben elmarad a perselyezés. A perselyadományokat a szentmise után a kihelyezett 

kosárba, illetve templomunk számlaszámára fizethetik be.  
o A templom előterében kihelyezett automata fertőtlenítőt ajánljuk a hívek figyelmébe. 
o Ügyelünk a templom kilincseinek rendszeres fertőtlenítésére.  

A vasárnap 9 órai szentmiséket továbbra is közvetítjük az interneten a www.twitch.tv/szeidelpeter 

címen.   

• Május 30-án, szombaton este 19 órai kezdettel pünkösdi, Szentlélekváró imaestet szervezünk 

templomunkban.  

• Június 1-jén, pünkösdhétfőn elmarad egyházmegyénk hagyományos pünkösdi majálisa a Karizmák 

Ünnepe a máriaremetei templomkertben. Templomunkban délelőtt 9 és este 18 órakor lesznek 

szentmisék.  

• Június 4-én, a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján 16 óra 30 perckor országszerte 

megszólalnak a harangok. Püspök Atyák útmutatása alapján, mi katolikusok így gondoljunk erre az 

eseményre: „Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, 

könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy 

békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.” 

• Június 4-én, első csütörtökön 17 órakor imaórát, majd 18 órai kezdettel szentmisét ajánlunk fel 

templomunkban papi és szerzetesi hivatásokért.  

• Május hónapban minden nap 17 órától rózsafüzért imádkozunk templomunk internetes csatornáján. 

(twitch.tv/szeidelpeter)  

• Az Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

Titkársága közös döntésének értelmében a kialakult járványhelyzet miatt elhalasztják a 2020. 

szeptemberére meghirdetett Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Az új dátum: 2021. 

szeptember 5-12. A regisztrált eseményekkel kapcsolatban mindenkit értesíteni fognak a szervezők.  

• Templomunk több mint két hónap kényszerszünet után indítja újra a nyilvános istentiszteleteket. Ez alatt az 

időszak alatt azonban nyitva tartottuk a templomot, hogy a hívek egész nap tudjanak imádkozni a 

kihelyezett Oltáriszentség előtt. Költségeink alig csökkenetek, bevételeink szinte teljes egészében 

elmaradtak. Ezúton köszönöm a testvérek eddig adott adományait és buzdítom azokat, akik még nem 

tették meg, támogassák lelkészségünket, hogy küldetésünket az Oltáriszentség tiszteletének 

szolgálatában folytatni tudjuk a jövőben is!  
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