
HIRDETÉSEK 

2020. október 18 – 25. 
 

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 
 

Hétfő De Brébeuf Szt. János 

és Jogues Szt. Ignác 

áldozópapok és társa-

ik, vértanúk – e 

7.00 

15.00 

NEM LESZ SZENTMISE 

Juhász Ferencné Mária temetése (régi) 
 

Kedd  18.00 † Ferenc férjért halálának évfordulóján 
 

Szerda Boldog IV. Károly ki-

rály – e 

15.00 

18.00 

Gyimesi István temetése (új) 

† Károly férjért 
 

Csütörtök Szt. II. János Pál pápa 

– e 

18.00 hálából élő családtagokért 
 

Péntek 
Kapisztrán Szt. János 

áldozópap – E 

18.00 élő és † MÁV munkatársakért, beteg Zsuzsanna 

gyógyulásáért, valamint a megfogant gyermeke-

kért 
 

Szombat Claret Szt. Antal Má-

ria püspök – e 

18.00 † Gráczol szülőkért és József fiukért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 30. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

11.30 

18.00 

† Czigány József férj, édesapa, nagyapáért 

† Ágnes és Antal szülők, nagyszülőkért 

† szülőkért 

Kató Vencel keresztelője 

közös szándékra + megemlékezés az 1956-os mo-

sonmagyaróvári sortűz áldozatairól. 
FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Vasárnap (október 18.) a missziók javára gyűjtünk. Ha személyesen nem is tudunk részt 

venni a missziók munkájában, legalább imádságainkkal és adományunkkal támogassuk e ne-

mes szolgálatot. 

• Vasárnap (október 18.) a Rozália-kör találkozója lesz a közösségi házban 16.00 órától. 

Mindenkit szeretettel várnak! 

• Hétfőn (október 19.) NEM LESZ SZENTMISE! 

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

kor elimádkozzuk a rózsafüzért. Kivételt képez a hétfői nap. Aki teheti, vegyen részt 

ezen a közös imádságon is, hogy a Boldogságos Szűzzel együtt kiesdjük Isten oltalmát és se-

gítségét egyházközségünkre. 



• Vasárnap (október 25.) az esti szentmisét ismételten közös szándékra ajánljuk fel. 

Templomunkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot kérni. A borítékra írjuk rá a 

szándékot és adományunkat helyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyílásba. Ebben a szentmi-

sében mindazokért imádkozunk, akik kérik. Ugyanakkor ebben a szentmisében megemléke-

zünk a mosonmagyaróvári sortűz áldozatairól is. 

• ÓRAÁTÁLLÍTÁS! Ne felejtsük el a jövő vasárnapra (október 25.) virradó éjszaka az óráin-

kat egy órával visszaállítani. Nálunk a szentmisék időpontja nem változik. 

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

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

Bodó Zoltán plébános 


