
HIRDETÉSEK 

2020. október 4 – 11. 
 

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 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd Szt. Brúnó áldozópap – 

e 

18.00 † Mária és Géza szülőkért és † hozzátartozókért 
 

Szerda Rózsafüzér Királynője 

– E 

18.00 hálából 
 

Csütörtök SZŰZ MÁRIA, MAGYA-

ROK NAGYASSZONYA, 

MAGYARORSZÁG FŐ-

PÁTRÓNÁJA - FÜ 

13.00 

18.00 

Dr. Tersztyánszky Gábor temetése (régi) 

rózsafüzértársulat élő és † tagjaiért 
 

Péntek Szt. Dénes püspök és 

társai vértanúk, v. Le-

onardi Szt. János áldo-

zópap – e 

18.00 † Hegyi Ferencért halálának 1. évfordulóján 
 

Szombat 

 

9.00 

 

9.30 

14.00 

15.00 

16.30 

18.00 

szülői értekezlet az elsőáldozásra készülő 3. osz-

tályosok szüleinek 

elsőáldozók gyóntatása, majd a többi hittanosé 

Kovács Martin – Kanka Annamária házasság. 

elsőáldozás 

Gyarmati Petra keresztelője 

hálából 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 28. VASÁR-

NAP 

8.00 

 

9.00 

10.30 

18.00 

 

19.00 

† Gizella felesé, édesanya, nagymamáért, vala-

mint † családtagokért 

† édesanyáért 

Horony és Szabó család † tagjaiért 

† Hedvig édesanyáért † Gyula édesapáért, vala-

mint † Aranka és László testvérekért 

SZARKA TAMÁS koncert 
FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

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

tív tevékenységét támogatjuk. Perselyadományunkat erre a célra fordítjuk! 



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

16.30-tól és ezt megelőzően lesz a rózsafüzér titokcsere. Mindenkit szeretettel várunk! Figyel-

jünk a kezdési idő változására! 

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

sárt azokból a befőttekből, amelyeket a múlt hétvégén összegyűjtött. Az így befolyt összeget a 

köztünk élő rászorulók javára fordítják. 

• Októberben, a RÓZSAFÜZÉR hónapjában, minden hétköznapi szentmise előtt 17.30-

kor elimádkozzuk a rózsafüzért. Kivételt képez a hétfői nap, amikor egy tizedet imád-

kozunk a reggeli szentmise előtt. Vasárnap pedig jó lenne szintén a szentmisék előtt egy-egy 

tizedet elimádkozni. Aki teheti, vegyen részt ezen a közös imádságon is, hogy a Boldogságos 

Szűzzel együtt kiesdjük Isten oltalmát és segítségét egyházközségünkre. 

• Csütörtökön (október 8.) Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpat-

rónájának főünnepe lesz. A szentmise keretében mi is felajánljuk újra Magyarországot a Bol-

dogságos Szent Szűz anyai oltalmába és kérjük hathatós segítségét, hogy a krisztusi úton ha-

ladjon tovább nemzetünk és lelkében megújulva kovászként éljen Európa szívében. Érezzünk 

felelősséget magyar nemzetünkért, magyar hazánkért és minél többen imádkozzunk egy szív-

vel, lélekkel ezen az estén. 

• Szombaton (október 10.) délelőtt 9.00 órakor szülői értekezletet tartunk templomunk-

ban azon harmadikosok szülei részére, akik jövőre elsőáldozók lesznek. Számítunk a megjele-

nésükre! 

• Szombaton (október 10.) gyóntatjuk az elsőáldozókat 9.30 órától a templomban, majd ezt 

követően 10.00-tól az 5. osztályosokat, 10.30-tól a 6. osztályosokat, 11.00-tól pedig a 7-8. osztá-

lyosokat. Ez a tanév eleji szentgyónás, amely mindazoknak kötelező, akik bérmálkozók sze-

retnének lenni. 

• Vasárnap (október 11.) az esti szentmise után 19.00 órakor Szarka Tamás és zenekara tart 

koncertet templomunkban Missa Missio címmel. Szarka Tamás egy teljes misét komponált 

melyet ezalkalommal templomunkban ad elő zenekara és vendég énekkara előadásában. 

Mindenkit szeretettel várunk. A belépés ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött, melyet a 

plébánián vagy a piarista iskola titkárságán lehet igényelni. Mindenkinek nagy szeretettel 

ajánlom! Az ország több részéről igényeltek már jegyeket. Plakát a hirdetőtáblán. 

• 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 


