
HIRDETÉSEK 

2020. november 1 – 8. 
 

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 

Hollósi Levente, Spannenberger Zamira Ida és 

Sarkadi Nagy Péter keresztelője 

SZENTÓRA 

egyházközségünk elhunytjaiért. 
 

Hétfő Halottak napja 7.00 minden megholtért 
 

Kedd Porres Szt. Márton 

szerzetes – e 

18.00 Ballabás és Kertics család élő és † tagjaiért 
 

Szerda Borromeo Szt. Károly 

– E 

18.00 

 

† Magdolna, Károly és Ferenc testvérekért 

Csütörtök 
Szt. Imre herceg – Ü 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek  18.00 † Ferenc férj, édesapa, nagyapáért 
 

Szombat  18.00 † Imre és Ágnes szülőkért, nagyszülőkért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 32. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

 

10.30 

18.00 

† Erzsébet és † Ilona nagynénikért 

† Hanaszek Erzsébet és Megyimori Mátyás nagy-

szülőkért 

† Katalin és György szülőkért és † családtagokért 

† Mária édesanya, nagyanyáért 
FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

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

ban 16.30 órakor. Ezt megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• Vasárnap (november 1.), Mindenszentek főünnepén, az esti szentmisét ajánljuk fel az 

egyházközség elhunyt tagjaiért. Ezt követően megemlékezünk egyházközségünk tavalyi ha-

lottak napjától egészen az ideiig elhunyt minden testvérünkről. 

• Hétfőn (november 2.) azaz halottak napján csak reggel 7.00 órakor lesz szentmise 
templomunkban. 

• Csütörtökön (november 5.), elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk 17.00 

órakor papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd a szentmisénket is erre a szán-

dékra ajánljuk fel. Érezzük nagy felelősségünknek a hivatásokért való buzgó könyörgést! 

• Pénteken (november 6.) elsőpéntek lesz. Gyónási lehetőséget biztosítok 17.00 órától a 

templom oratóriumában egészen a szentmise kezdetéig. Használjuk ki a lehetőséget! 



• Ne feledjük, hogy a nyolc búcsúnyerési lehetőség egész november hónapra ki lett ter-

jesztve. A „búcsú” a bűneinkért járó ideig tartó büntetések elengedése, azaz része Jézus 

Krisztus kiengesztelő művének és nagy kegyelem! A teljes búcsút elhunytjaink számára a fali-

újságon lévő dekrétum alapján nyerhetünk. 

• Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek figyelmét, akik még nem rendezték az idei 

egyházközségi hozzájárulásukat (egyházi adó), hogy megtehetik azt a plébánián hivatali 

időben. Felhívhatjuk ezzel kapcsolatban szomszédjaink, ismerőseink figyelmét is, különösen 

azokét, akik nemrég költöztek egyházközségünk területére. Azoknak pedig, akik már rendez-

ték Isten fizesse meg százszorosan és ezúton is köszönöm elkötelezettségüket! 

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

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

Bodó Zoltán plébános 


