
HIRDETÉSEK 

2020. október 11 – 18. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 28. VASÁR-

NAP 

8.00 

 

9.00 

10.30 

18.00 

 

19.00 

† Gizella és István szülők, nagyszülőkért, vala-

mint † családtagokért 

† édesanyáért 

Horony és Szabó család † tagjaiért 

† Hedvig édesanyáért † Gyula édesapáért, vala-

mint † Aranka és László testvérekért 

SZARKA TAMÁS koncert 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd  18.00 † István és Ágnes szülőkért és † családtagokért 
 

Szerda Szt. Kallixtusz pápa és 

vértanú – e 

18.00 

18.45 

† jótevőkért, valamint † Ferenc édesapáért 

felnőtt katekézis 
 

Csütörtök A Jézusról nevezett 

(Avilai) Szt. Teréz 

szűz és egyháztanító – 

E 

18.00 † családtagokért 
 

Péntek Szt. Hedvig Szerzetes-

nő v. Alacoque Szt. 

Margit Mária szűz – e  

18.00 † édesanya, nagyanyáért, a család élő és † tagjai-

ért, valamint † Erzsébet nagynéniért 
 

Szombat 

Antiochiai Szt. Ignác 

püspök és vértanú – E 

10.00 

15.00 

18.00 

BÉRMÁLÁS – plébánia 

BÉRMÁLÁS – piarista 

† Rozália és Kálmán szülők, nagyszülőkért, va-

lamint † Ida és Teréz gyermekeikért 
 

Vasárnap ÉVKÖZI 29. VASÁR-

NAP 

 

 A MISSZIÓK VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

 

18.00 

† Katalin és Kálmán szülők, nagyszülőkért 

† Attila férj, édesapa, felnőtt gyermek, testvérért 

† Anna édesanya, nagymamáért, valamint † csa-

ládtagokért 

† Babos Béláné Erzsébetért halálának évforduló-

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

• A múlt vasárnapi Péter-fillér gyűjtésünk eredményeként 209 380 Forinttal támogattuk 

templomunkban és 15 425 Forinttal a Szt. Kereszt-kápolnában a Szentszék karitatív tevékeny-

ségét. Isten fizesse vissza százszorosan minden jószándékú adakozónak. 

• 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. Aki teheti, vegyen részt ezen a közös imádságon is, hogy a 

Boldogságos Szűzzel együtt kiesdjük Isten oltalmát és segítségét egyházközségünkre. 



• Szerdán (október 14.) folytatjuk felnőtt katekézisünket 18.45 órakor a templomunkban. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

• Pénteken (október 16.) az esti szentmise után (kb. 18.45) lesz a bérmálkozók vizsgája, gyó-

nása és próbája. Ugyancsak kérem a katekumeneket is, hogy vegyenek részt a próbán és ké-

szüljenek fel – akik meg voltak keresztelve – a szentgyónásra. Mindenki megjelenésére számí-

tok! 

• Vasárnap (október 20.) a Missziók vasárnapja lesz. Emlékezzünk meg imáinkban a misz-

sziók munkájáról, ugyanakkor a vasárnapi perselyadományunkat is a missziók javára 

fordítjuk. Legyen nyitott a szívünk a missziók, a missziókban szolgálatot tevő papok és szer-

zetesek, illetve világi személyek felé! 

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

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

Bodó Zoltán plébános 


