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Kedves Margitos Testvéreim!
Sokan olvashattátok Erdő Péter bíboros úr kedd délutáni rendelkezését főegyházmegyénk
templomaira vonatkozóan, és a kedden késő este megjelent kormányrendeletet a
november 11-től életbe lépett új szabályokról. Ezekkel összhangban tájékoztatlak
Benneteket, hogy a tavaszi karantén-időszakkal ellentétben most - ameddig lehetséges - a
nyilvános szent-miséket nem szüneteltetjük. Templomunk továbbra is egész nap nyitva
van. Kérjük azonban, hogy a szentmisén beteg, tüsszögő, lázas személyek ne vegyenek
részt! Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy templomunk a továbbiakban is biztonságos
hely maradhasson, ezért templomunkat minden szentmise után fertőtlenítjük. Kéjük a Ti
közreműködéseteket is a járvány visszaszorítása érdekében:
•
•
•
•
•

Használjátok a kihelyezett kézfertőtlenítőt
Hordjatok maszkot
A templomban is tartsatok egymástól két méter távolságot
Kerüljétek a kézfogást
Csak kézbe áldozzatok

A távolságtartást elősegítendő a templom padjain kijelöltük az ajánlott ülőhelyeket, az
áldozás közbeni sorban állás alatti távolságtartás segítése érdekében pedig padlómatricákat
helyeztünk el.
Az új egyházi és állami rendelkezésekkel összhangban az alábbi döntéseket hoztam meg
templomunkra és plébániánkra vonatkozóan:
1. A vasárnap 19.30 órai szentmise további intézkedésig elmarad. A 19.30 órai szentmisére kért szándékokért a 18.00 órai szentmisében imádkozunk. Templomunk
minden nap 19.00 órakor bezár. A gyóntatás rendje és a szentségimádás rendje
változatlan. Ezeket levelem végén összesítve is megtaláljátok.
2. Minden plébániai oktatást és közösségi programot további értesítésig
felfüggesztünk. Hittanóráinkat online tartjuk meg. A részvétel lehetőségéről a
csoportvezetők és hitoktatók a következő napokban tájékoztatják a csoportok tagjait.
Aki most szeretne közösséghez online csatlakozni, kérjük keresse plébániai
irodánkat az info@margitos.hu címen!
3. Elmaradnak a már meghirdetett kirándulások, nem lesz pásztorjáték próba sem. A
következő időszakban nem szervezünk agapékat, koncerteket, játszóházakat.
4. Csütörtökönként az esti szentmise után - a járványügyi szabályok betartásával orgonás szentségimádást tartunk 19.00 óráig, melyben a járvány terjedésének
megállásáért imádkozunk. A Hit Iskolája tanításai további értesítésig elmaradnak.
Imádkozzunk minden betegért, az egészségügyben dolgozókért, az elhunytakért!
Kérjük Jézust, segítsen bennünket ezekben a nehéz időkben.
Budapest, 2020. november 11.

Szeretettel:
László atya

Hivatali idő
hétfő: 15.00-18.00
kedd, péntek: 10.00-12.00
szerda: 10.00-12.00, 15.00-18.00

Miserend
hétfő-szombat: 7.00, 18.00
vasárnap: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00, 19.30

Szentségimádás
hétfő-szombat: 7.30-9.00
hó 2. vasárnapja: 17.00-18.00

Gyóntatás
hétfő-szombat: 7.35-8.00
vasárnap: a szentmisék alatt
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Templomunk nyitvatartása járvány idején
Hétfő-szombat: 6.30-19.00
Vasárnap: 7.00-19.00
Miserend járvány idején
Hétfő-szombat: 7.00, 18.00
Vasárnap: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Gyóntatás járvány idején
Hétfő-szombat: 7.35-8.00
Vasárnap: a szentmisék alatt
Szentségimádás járvány idején
Hétfő-szombat: 7.30-9.00
Csütörtökön az esti szentmise után is, 19.00 óráig.

Hivatali idő
hétfő: 15.00-18.00
kedd, péntek: 10.00-12.00
szerda: 10.00-12.00, 15.00-18.00

Miserend
hétfő-szombat: 7.00, 18.00
vasárnap: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00, 19.30

Szentségimádás
hétfő-szombat: 7.30-9.00
hó 2. vasárnapja: 17.00-18.00

Gyóntatás
hétfő-szombat: 7.35-8.00
vasárnap: a szentmisék alatt

