
Hirdetések, Virágvasárnap – Húsvétvasárnap 

2020. április 5-12. 

 

„ Üdvözlégy fényes nap, tiszteletreméltó, melyen az Úr Jézus legyőzi a poklot! 

S ki a fán függött, győztesen országol. Most minden teremtmény, őelőtte 

hódol“ 

Áldott húsvéti ünnepeket, egészséget, békességet, szeretetet 

e nehéz időkben is imádsággal kíván: 

Józsa Attila esperes-plébános, Anton atya, László diakónus testvér! 

 

Húsvét ünneplése Ógyallán - a hívek fizikai részvétele nélkül 

Húsvét ünneplése a Szentatyával 

www.tvlux.sk! 

Nagycsütörtök 18:00,  Nagypéntek: 18:00 

Húsvéti Vigília 21:00,   Húsvétvasárnapi nagymise:  11:00 

Magyar nyelvű televíziós szentmisék a Duna televízió: 

Április 5. Virágvasárnap 9:00,          Április 11. Húsvét 11:00   

Nagyszombat napja április 11. – a Szentsír helye Ógyallán 

A templomkertben lesz felállítva, a kereszttel szemközt, a legszentebb 

Oltáriszentség kihelyezése nélkül 

Húsvéti nyitvatartás – Szent László templom, Ógyalla  

Csendes imára, templomlátogatásra 

            Húsvétvasárnap – húsvét nyolcada alatt – Húsvét 2. vasárnapján  

16:00-18:00 

Egyéni szentgyónás és szentáldozás lehetősége 

Lelki beszélgetés  a helyi  lelkiatyával, meghallgatás szolgálata:    

 0917 350 300, Hívjon bátran, visszahívjuk! 

 



 Templomunk működése a járvány idején 

1. A Szent László templom udvara és belépési csarnoka naponta nyitva áll 8:00 és 18:00 óra 

között, azok számára, akiknek muszáj volt elhagyni otthonukat és a városban járnak, 

megállhatnak csendes egyéni imára, szentséglátogatásra. .  

A többiek számára inkább az otthoni imádságot javasoljuk. Főleg az idősek maradjanak 

most otthon. 

A templom belseje nem hozzáférhető. NIncsenek a nyilvánosság részvételével tartott 

liturgiák. Csak a két pap és a diakónus lép be a templomba a napi imák és csendes 

szentmis elvégzésre és a napi szentségimádásra. Ezt a hívek nevében és hívekért is 

cselekedjük. 

4. A plébániai iroda telefononon és elektronikusan kereshető meg a 0917 350 300 számon 

vagy az alábbi mail-címen: farnost.hurbanovo@abu.sk.  Amennyiben szükséges a személyes 

konatktus, kérjük arcmaszk használatát. 

6. Önkéntes adományok templomaink részére az alábbi számlaszámra küldhetők: 

VÚB Banka / SK63 0200 0000 0013 3788 6251   

Kérjük tüntessék fel a megjegyzés rovatban, hogy melyik templomnak küldik: Gyalla, szent 

László, Bagota szent Anna. Köszönjük. 

Imádságban gondoljunk egymásra. Cselekdjünk felelőséggel, megfontoltan, testvéri 

szeretettel, odafigyelve főleg idős szeretteinkre, testvéreinkre. 

                                                                              Dícsértessék az Úr Jézus Krisztus! 

mailto:farnost.hurbanovo@abu.sk

