
HIRDETÉSEK 

2020. november 15 – 22. 
 

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 
 

Hétfő 
Skóciai Szt. Margit – e 

7.00 

13.00 

pro populo 

Lóska Lajos temetése (régi) 
 

Kedd Nagy Szt. Gertrúd 

szűz – e  

18.00 † Szalai Józsefért és élő Ilona feleségéért 
 

Szerda A Szt. Péter- és Szt. 

Pál-bazilikák felszen-

telése – e 

12.00 

14.00 

18.00 

Dr. Horváth Péterné Erzsébet temetése (régi) 

Papp László temetése (régi) 

† hozzátartozókért 
 

Csütörtök Árpád-házi Szt. Er-

zsébet – Ü 

14.00 

18.00 

Küzmics Ferencné Mária temetése (új) 

ez évben † imádkozótársakért 
 

Péntek 
 

18.00 † Gizella és Lajos szülőkért, valamint † Sándor, Ju-

dit és Lajos testvérekért 
 

Szombat A Boldogságos Szűz 

Mária bemutatása a 

templomban – e 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA 

† Ferenc férj, édesapa, nagyapáért 
 

Vasárnap KRISZTUS, A MIN-

DENSÉG KIRÁLY – FÜ 
 

(GYŰJTÉS A KARITÁSZ 

JAVÁRA) 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

a Bátonyi család † tagjaiért 

† Ferenc és Etelka szülőkért 

† Brúnó áldozópap, nagybácsiért 

† László felnőtt gyermek, testvér, édesapáért halá-

lának 1. évfordulóján 

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

• Szombaton (november 21.) közösségünk is csatlakozik 17.00 órakor az Eucharisztikus Világ-

kongresszus előkészületének részeként megrendezendő világméretű szentségimádáshoz. Minél 

többen vegyünk részt ezen a szentórán! További információ a corpusdomini.iec2020.hu oldalon ta-

lálható. A szentórát a Jézus Szíve családja közösség tagjai vezetik. 

• Vasárnap (november 22.) tartjuk szokásos éves Karitász-gyűjtésünket Szent Erzsébet ünnepé-

hez kapcsolódva. Ez a gyűjtés elsősorban az Egyházmegyei Karitász céljait szolgálja. Ebből 

nyújtunk támogatást a nagycsaládosoknak, a betegeknek, a szegény sorsú egyedülállóknak, a 

gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek, és azoknak a szegényebb sorsú gyermekeknek, akik kato-

likus iskoláinkban tanulnak. A jövő vasárnapi perselyadományt erre a célra fordítjuk. Kérem a Ked-

ves Testvérek nagylelkű hozzáállását! 

• Szintén vasárnap (november 22.) a magyar gazdák által összegyűjtött liszt egy részéből a Lipóti 

Pékség ismét ún. Szent Erzsébet-kenyeret süt, mely a délelőtti szentmisék alkalmával kerül ki-



osztásra a készlet erejéig. A kenyér ellenértékeként adományt elfogadunk, mellyel a helyi Karitász 

csoportunk munkáját támogatják. Előre is köszönjük pozitív hozzáállásukat és támogatásukat! 

• Itt szeretném megköszönni karitászcsoportunk munkáját. A jó Isten százszorosan fizessen meg 

minden tagjának a belefektetett időért, energiáért, nyitottságért, segíteni akarásért. E pár év alatt 

nagyon sok embernek tudtunk segíteni. Továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését, de csatlakoz-

ni lehet a legnagyobb közösségi oldalon is (Facebook) a Magyaróvári Katolikus Karitász oldalhoz. 

Mindenkit nagyon kérünk, hogy imádságaikkal továbbra is támogassák munkánkat! 

• Ugyancsak vasárnap (november 24.), Krisztus, a mindenség királya főünnepén „Teljes búcsút 

nyerhet az a hívő, aki Krisztus Király ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem 

Megváltója, tekints reánk… kezdetű felajánló imát. Ugyanezzel az imádsággal más körülmények kö-

zött részleges búcsút nyerhet. (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 2.)”. Éppen ezért minden 

szentmise után elimádkozzuk ezt az imádságot. A búcsú feltétele még a kegyelmi állapot (ha szük-

séges előtte napokban végezzük el szentgyónásunkat) és a szentáldozás a szentmisén. 

• 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! 

• Katolikus kalendárium és falinaptárak találhatók a hátsó kisasztalon, az árukat a perselybe tehet-

jük, illetve „Szívem első gondolata” c. könyv kapható a plébánián. 

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

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

Bodó Zoltán plébános 


