
HIRDETÉSEK 

2020. szeptember 27 – október 4. 
 

Vasárnap ÉVKÖZI 26. VASÁR-

NAP 

A SZENTÍRÁS VASÁR-

NAPJA 
(elvándorlók és me-

nekültek világnapja) 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Márta és Imre szülőkért 

ad intentionem dantis 

† Kaberta Károly testvérért 

† családtagokért 

Hétfő Szt. Vencel vértanú, v. 

Ruiz Szt. Lőrinc és tár-

sai vértanúk – e 

7.00 

13.00 

 

pro populo 

Kárpát Tiborné Margit temetése (régi) 
 

Kedd Szt. Mihály, Szt. Gá-

bor és Szt. Rafael fő-

angyalok – Ü 

18.00 † Szidónia és Mihály szülők, nagyszülőkért 
 

Szerda 

Szt. Jeromos áldozó-

pap, egyháztanító – E 

14.00 

15.00 

18.00 

18.45 

Agócs Lajos András temetése (új) 

Jeddi Mária Terézia temetése (új) 

† Erzsébet és László szülők, nagyszülőkért 

felnőtt katekézis 
 

Csütörtök A Gyermek Jézusról 

nevezett (Lisieux-i) 

Szt. Teréz szűz, egy-

háztanító – E 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

Szt. Őrangyalok – E 

14.00 

15.00 

17.00 

18.00 

Zalka Lászlóné temetése (régi) 

Trényi Péter temetése (régi) 

GYÓNTATÁS 

Hárs család † tagjaiért 
 

Szombat Boldog Bogdánffy Szi-

lárd püspök, vértanú – 

e 

 † családtagokért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 27. VASÁR-

NAP 

8.00 

 

9.00 

10.30 

16.30 

18.00 

† László és Anna szülőkért, valamint élő és † csa-

ládtagokért 

élő és † családtagokért 

† Kovács Sándor és Tálosi Rozália szülőkért 

SZENTÓRA 

† Gizella édesanyáért, † Imre édesapáért, † Imre 

és István testvérekért, valamint † családtagokért 
FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Szerdán (szeptember 30.) folytatjuk felnőtt katekézisünket, de a járványhelyzetre való te-

kintettel itt a templomban 18.45-től. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

• Csütörtökön (október 1.), elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk 17.00 órától 

templomunkban papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd ezt követően a szent-



misénket is erre a szándékra ajánljuk fel. Érezzük felelősségünknek és imádkozzunk együtt a 

hivatásokért! 

• Pénteken (október 2.) elsőpéntek lesz. A szentmise előtt 17.oo órától gyónási lehetőséget 

biztosítok a templomban. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

• Vasárnap (október 4.) megtartjuk az elmaradt Péter-fillér gyűjtést, mellyel a Szentszék 

karitatív tevékenységét támogatjuk. A jövő vasárnapi perselyadományunkat erre a célra for-

dítjuk! 

• Vasárnap (október 4.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk templomunkban, 

mostantól azonban 16.30-tól és ezt megelőzően lesz a rózsafüzér titokcsere. Mindenkit szere-

tettel várunk! Figyeljünk a kezdési idő változására! 

• Vasárnap (október 4.) szervezi meg plébániai közösségünk karitász csoportja a befőttvá-

sárt azokból a befőttekből, amelyeket ezen a hétvégén összegyűjt. Ezeket a hét folyamán le-

fertőtlenítik és vasárnap a délelőtti szentmisék alkalmával „megvásárolhatók”. Az így befolyt 

összeget a köztünk élő rászorulók javára fordítják. 

• Hétfő (szeptember 28.) délig fogadunk még el jelentkezést a bodajki zarándoklatra. A za-

rándoklat költsége 6100 Ft/fő + a vacsora. Részletes program a faliújságon olvasható. 

• Kedves Testvérek! Tudom, hogy különféle módon ítéljük meg a vírusjárványt és az azzal 

kapcsolatos rendelkezéseket. Mindenesetre tisztelettel kérem, hogy egymásra való tekintettel 

a szentmisék alkalmával viseljünk szabályosan felhelyezett szájmaszkot. Biztosan sokaknak ez 

nehézséget jelent, mert nem szeretik, de a másikra (különösen az idősebbekre) való tekintet-

tel hozzuk meg ezt az áldozatot, hisz ezzel is a testvéri szeretetet gyakoroljuk és biztosan be-

számolják nekünk „odafenn”. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját, avagy tanulását! 

Bodó Zoltán plébános 

 


