
HIRDETÉSEK 

2020. december 13 – 20. 
 

Vasárnap 

ADVENT III. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

 

9.00 

10.30 

 

18.00 

† Albert és Éva szülők, nagyszülőkért, valamint † 

Ágoston testvérért 

† Orbán József férj, édesapa, nagypáért 

† Ágnes és István szülők, nagyszülőkért, valamint † 

hozzátartozókért 

† Szalai Gézáért és fia Alajosért 
 

Hétfő Keresztes Szt. János ál-

dozópap és egyháztaní-

tó – E 

6.00 

14.00 

15.00 

pro populo 

Hegyi Ottó temetése (régi) 

Kovács Sándor Lajos temetése (régi) 
 

Kedd Boldog Brenner János 

áldozópap és vértanú – 

e  

6.00 

14.00 

élő és † családtagjokért 

Lovasi István temetése (régi) 
 

Szerda 
 

6.00 

15.00 

† hozzátartozókért 

Konrád Lászlóné Irén temetése (régi) 
 

Csütörtök 

 

6.00 

 

14.00 

17.00 

† Katalin édesanyáért és a Tóth család élő és † tag-

jaiért 

Havasi Józsefné Rozália temetése (régi) 

GYÓNTATÁS 18.30-ig 
 

Péntek 

 

6.00 

15.00 

15.00 

17.00 

élő családtagokért 

Zentai Péter temetése (régi) 

Benitsch Ádám temetése (új) 

GYÓNTATÁS 18.30-ig 
 

Szombat 

 

6.00 

17.40 

18.00 

† Sándor, férj, édesapáért 

adventi gyertyagyújtás 

† János férj, édesapa, nagyapáért 
 

Vasárnap 

ADVENT IV. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

14.30 

18.00 

† Antal és Julianna szülők, nagyszülőkért 

Farkas és Móricz család † tagjaiért 

† Lehmann Tamás gyermekért 

GYÓNTATÁS 

† Katalin és László szülők, nagyszülőkért, valamint 

† Emil testvér, édesapa, nagyapáért 

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

• Az adventi időben RORATE-szentmisékre hívom továbbra is a Kedves Testvéreket hétfőtől 

szombatig minden nap hajnali 6 órakor. Ebben az időszakban nincs esti szentmise. A vasárnapi 

szentmisék rendje nem változik. 

• Csütörtökönként, bár nincs esti szentmise, a szokásos imaórát megtartja imaközösségünk itt a 

templomban 17.00-tól. 



• Csütörtökön és pénteken (december 17. és 18.) gyónási lehetőséget biztosítok karácsonyra va-

ló felkészülésként itt a templomban 17.00-18.30 között. Mindenkit szeretettel várok. 

• Szombaton (december 12.) ünnepélyesen meggyújtjuk adventi koszorúnk harmadik gyertyáját 

a szentmise kezdete előtt húsz perccel, azaz 17.40-kor. 

• Vasárnap (december 20.), azaz Advent 4. vasárnapján, gyónási lehetőséget biztosítunk 14.30-

tól az esti szentmise kezdetéig a templomunkban, ezúttal azonban csak 2 gyóntató áll majd a bűn-

bánók rendelkezésére az oratóriumban és a sekrestyében. Azt még nem igazán tudjuk, hogy milyen 

lesz a Karácsonyunk, de legyen bűnbánó a felkészülésünk az ünnepre. 

• Már lehet kérni szentmiseszándékokat a jövő évre hivatali időben a plébánián. 

• A karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban jelzem, hogy a december 24-e még bizonytalan. Pásztor-

játék az idén nem lesz, de a jövő vasárnap majd hirdetem az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Biz-

tosnak tűnik azonban, hogy Karácsony napján, azaz december 25-én, 8.00, 9.00, 10.30, 18.00 

órakor lesznek szentmisék templomunkban, míg december 26-án 8.00, 10.30 és 18.00 órakor. 

December 26-án a 9 órai szentmise elmarad! 

• December 31-én, csütörtökön, a polgári év végén, a hálaadó szentmise 16.00 órakor kezdődik 

benne a plébánosi éves értékeléssel. Ez a szentmise már másnapra is érvényes. Újév napján már 

az ÚJ MSEREND SZERINT 9.30-kor lesz szentmise és este 18.00 órakor. Újév napján a 11.00 órai 

szentmise elmarad. 

• December 23-tól január 4-ig nem lesz ügyfélfogadás a plébánián, csak sürgős esetben szíves-

kedjenek keresni (haldoklót ellátni, temetést bejelenteni). 

• A rendkívüli járványhelyzet miatt nem tartjuk meg a szokásos adventi tartós élelmiszergyűjtést. 

Ugyanakkor nem mondunk le a segítségnyújtásról. Ehhez kérjük a hívek közreműködését! Segítse-

nek nekünk a rászoruló, nehéz sorsú családok és egyének felkutatásában! Ha ilyen családról, 

egyénről tudomást szereznek, szíveskedjenek jelezni karitászcsoportunk felé! Fontos számunkra a 

pontos lakcím, név és a rászorultság rövid indoklása. Önkénteseink segítségével igyekszünk segíte-

ni. Bejelenteni a plébánián hivatali időben, vagy az óvári karitász telefonszámán (+36 20 599 42 79) 

hétköznapokon 10 órától du.17 óráig lehet. Telefonszámunk a hirdetőtáblán is olvasható. 

• Volt egy karácsonyfa felajánlásunk a térre, de nem tudjuk zökkenőmentesen kivágni. Ezért kér-

jük, ha van valakinek a templom előtti térre alkalmas 5-6 méteres fenyőfája, amit szívesen felajánl 

karácsonyfának, kérem, mihamarabb jelezze a plébánián, hogy meg tudjuk szervezni annak kivágá-

sát és ideszállítását! 

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

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

hivatali időben. Felhívhatjuk ezzel kapcsolatban szomszédjaink, ismerőseink figyelmét is, különö-

sen 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! 

A szívünkbe érkező Istenünk áldását kívánom mindnyájunk életére jövő heti munkájára, avagy tanu-

lására az ADVENTI IDŐBEN! 

Bodó Zoltán plébános 


