
HIRDETÉSEK 

2020. november 8 – 15. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 32. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

 

10.30 

18.00 

† Erzsébet és † Ilona nagynénikért 

† Hanaszek Erzsébet és Megyimori Mátyás nagyszü-

lőkért 

† Katalin és György szülőkért és † családtagokért 

† Mária édesanya, nagyanyáért 
 

Hétfő A lateráni bazilika 

felszentelése – Ü 

7.00 pro populo 
 

Kedd Nagy Szt. Leó pápa és 

egyháztanító – E 

18.00 Cseh család † tagjaiért 
 

Szerda 
Tours-i Szt. Márton 

püspök – E 

18.00 

 

18.45 

† István és Erzsébet szülőkért, valamint † hozzátar-

tozókért 

felnőtt katekézis 
 

Csütörtök 
Szt. Jozafát püspök és 

vértanú – E 

15.00 

18.00 

Baán Vincéné Zsuzsa temetése (régi) 

† Szalai József és neje Katalin szülőkért, valamint 

két gyermekükért 
 

Péntek 

Magyar szentek és 

boldogok – e 

14.30 

18.00 

Turány Imre temetése (régi) 

† Nagy József és Deli Imre lelkipásztorokért, a tisz-

títóhelyen szenvedő lelkekért, valamint a megfo-

gant magzatokért. 
 

Szombat  18.00 † János férj, édesapa, nagyapáért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 33. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

 

18.00 

† Barnabás felnőtt gyermekért és † családtagokért 

† András édesapáért 

† szülőkért – utána koszorúzás Giesswein Sándor 

szobránál 

† Etelka és Vilmos szülőkért, valamint † Mária és 

Lajos rokonokért 

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

• Szerdán (november 11.) folytatjuk felnőtt katekézisünket 18.45-től itt a templomban. Mindenkit 

szeretettel várunk! 

• Vasárnap (november 15.), Giesswein Sándor halálának napján koszorút helyezünk el szobránál 

a templomkertben a 10.30-as szentmisét követően. Egyéb megemlékezés idén nem lesz. 

• 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 rendezték 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 


