
HIRDETÉSEK 

2020. október 25 – november 1. 
 

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. 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd 
 

18.00 † Ilona és Sándor szülőkért, valamint † Alajos és 

Pál testvérekért 
 

Szerda 
Szt. Simon és Szt. 

Júdás Tádé aposto-

lok – Ü 

13.00 

18.00 

18.45 

Nagy Emil temetése (régi) 

élő Kornélért és Jánosért 

felnőtt katekézis 
 

Csütörtök 
 

15.00 

18.00 

Laczó Kálmánné Anna temetése (új) 

† Jolán és Lukács keresztszülőkért 
 

Péntek  18.00 hálából a családért, valamint † rokonokért 
 

Szombat 

Boldog Romzsa Tódor 

püspök és vértanú – e 

18.00 az október hónapban eltemetettekért: Zalka 

Lászlóné Kozma Izabella, Trényi Péter, Dr. Ter-

sztyánszky Gábor, Juhász Ferencné Wurzinger 

Mária, Gyimesi István, Nagy Emil, Laczó Kál-

mánné Hanzsek Anna 
 

Vasárnap 

MINDENSZEN-

TEK - FÜ 

8.00 

 

9.00 

 

10.30 

11.30 

 

16.30 

18.00 

† Bernadett édesanya, nagymamáért, valamint † 

családtagokért 

† István és Erzsébet szülők, nagyszülőkért, vala-

mint † hozzátartozókét 

pro populo = a hívekért 

Hollósi Levente és Spannenberger Zamira Ida ke-

resztelője 

SZENTÓRA 

egyházközségünk elhunytjaiért. 
FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Hálásan köszönöm mindazoknak, akik pénzadományukkal támogatták a missziók munkáját. 

Erre a célra 160 525 Ft gyűlt össze plébánia-templomunkban és 17 780 Ft a Szent Kereszt-

kápolnában. 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 a szentmise előtt 



egy tizedet imádkozunk. Aki teheti, vegyen részt ezen a közös imádságon is, hogy a Boldogsá-

gos Szűzzel együtt kiesdjük Isten oltalmát és segítségét egyházközségünkre. 

• Szerdán (október 28.) folytatjuk felnőtt katekézisünket itt a templomban 18.45-kor. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

• Szombaton (október 31.), azaz Mindenszentek „előestéjén” 16.00 órakor szeretnénk felke-

resni az óvári temető papi és szerzetesi sírjait, hogy együtt helyezzük el virágainkat és mé-

cseseinket az itt eltemetett papokra, szerzetesekre és szerzetesnőkre emlékezve. Mindenkit 

szeretettel várunk e közös imádságra! Találkozzunk a temető bejáratánál 15.55-kor! 

• Vasárnap (november 1.), Mindenszentek főünnepén, mely parancsolt ünnep, az esti 

szentmisét ajánljuk fel az egyházközség elhunyt tagjaiért. Ezt követően megemlékezünk egy-

házközségünk tavalyi halottak napjától egészen az ideiig elhunyt minden testvérünkről. 

• A „búcsú” a bűneinkért járó ideig tartó büntetések elengedése, azaz része Jézus Krisztus kien-
gesztelő művének és nagy kegyelem! Most a Halottak napja – Mindenszentek ünnepe időszakában 
lehetőségünk van a teljes búcsú elnyerésére elhunytjaink számára az alábbi módon: 

 - November 1-8. között minden nap teljes búcsút nyerhetünk, ha temetőt látogatunk és 
imádkozunk a megholtakért. A teljes búcsú elnyerésének feltétele a szentgyónás (azaz a megszen-
telő kegyelem állapotában kell lenni – ha valaki mostanában gyónt, nincs halálos bűne, akkor érte-
lemszerűen nem kell újra gyónnia), szentáldozás, és egy Miatyánk és Hiszekegy elimádkozása a 
pápa szándékára. 

 - Szerdán, csütörtökön és szombaton gyóntatok a szentmisék előtt, ha valaki búcsúnyerési 
szándékkal szeretne lelkileg megtisztulni. 

• Vasárnap (november 1.) elsővasárnap lévén szentségimádási órát tartunk templomunk-

ban 16.30 órakor. Ezt megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz. 

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

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

Bodó Zoltán plébános 


