
HIRDETÉSEK 

2020. december 20 – 27. 
 

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 

Hétfő 
 

6.00 

14.00 

pro populo 

Hollósi Lászlóné Aranka temetése (régi) 
 

Kedd  6.00 † Ilona nagynéniért 
 

Szerda 

 

6.00 

14.00 

17.00 

Ballabás és Kertics család élő és † tagjaiért 

Wurm János temetése (új) 

GYÓNTATÁS 19.00-ig 
 

Csütörtök  16.00 vigília szentmise (éjféli szentmise helyett) 
 

Péntek 
URUNK SZÜLETÉSE, 

KARÁCSONY – FÜ 

 
(Parancsolt ünnep!) 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† szülőkért és testvérekért 

† György férj, édesapa, nagyapáért 

pro populo 

élő és † családtagokért 
 

Szombat 

Szt. István, első vér-

tanú – Ü 

8.00 

10.30 

 

18.00 

† Mária és István szülőkért 

† Péter és Emerencia szülőkért, valamint † család-

tagokért 

a december hónapban eltemetettekért: Varga 

Károly, Rozsnyai Pál Imre, Horváth Ferencné Ri-

esinger Margit, Pállai Béla, Nagy József Mihályné 

Varga Éva, Korilák Istvánné Madl Márta, Dr. Man-

ninger István Gusztáv, Hegyi Ottó, Kovács Sándor 

Lajos, Lovasi István, Somogyi Csaba, Konrád Lász-

lóné Kapeller Irén, Havasi Józsefné Bors Rozália, 

Zentai Péter, Benitsch Ádám, Hollósi Lászlóné 

Zölderdő Aranka, Wurm János, Gyarmati Árpádné 

Ifju Terézia, Horváth Tiborné Semperger Ildikó 
 

Vasárnap 

A SZENT CSALÁD: 

JÉZUS, MÁRIA ÉS 

JÓZSEF – Ü 

8.00 

 

9.00 

 

10.30 

18.00 

† Lajos férj, édesapa, nagyapa, felnőtt gyermek, 

testvérért 

† László és Anna szülőkért, valamint élő és † család-

tagokért 

† szülőkért 

közös szándékra 

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

• 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. Bűnbánó lélekkel készüljünk Karácsony 

szent ünnepére! 

• Az adventi idő utolsó hetében még továbbra is hívom a Kedves Testvéreket hétfőtől szerdáig 

hajnali 6 órakor RORATE- szentmisékre. 

• Szerdán (december 23.) még biztosítok gyónási lehetőséget karácsonyra való felkészülésként itt 

a templomban 17.00-19.00 között, de lehetőleg ne hagyjuk az utolsó pillanatra! 

• Csütörtökön (december 24.), azaz Szenteste, 16.00 órakor lesz szentmise a templomunk-

ban. 

• 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 lesznek szentmisék. December 

26-án a 9 órai szentmise elmarad!  

• Vasárnap (december 27.) Szent Család ünnepe lesz. Szeretettel hívok minden családot a 

szentmisékre, melyek végén szívesen megáldom külön is a családokat! 

• • Vasárnap (december 27.) az esti szentmisét ismételten közös szándékra ajánljuk fel. Temp-

lomunkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot kérni. A borítékra írjuk rá a szándékot 

és adományunkat helyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyílásba. Ebben a szentmisében mindazo-

kért imádkozunk, akik kérik. Itt csak arra az egy szentmisére kérhetünk szándékot! 

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

már másnapra is érvényes. Újév napján az ÚJ MISEREND SZERINT 9.30-kor lesz szentmise és 

este 18.00 órakor. Újév napján a 11.00 órai szentmise elmarad. 

• Januártól ismét lehet kérni szentmiseszándékokat hivatali időben a plébánián. Szeretettel 

buzdítok mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szerettein-

kért! A szentmiseszándékok összevonva is érvényesek!  

• December 22-től január 4-ig nincs ügyfélfogadás a plébánián, csak sürgős esetben szívesked-

jenek keresni (haldoklót ellátni, temetést bejelenteni). 

• Köszönjük mindazok támogatását, akik befizették egyházközségi hozzájárulásukat erre 

az évre. 

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

Kívánom, hogy adventi utolsó vasárnapunk vezessen át bennünket a Szenteste meghitt hangulatába, 

hogy találkozva a Gyermekkel kegyelemteljes Karácsonyt ünnepelhessünk! 

Bodó Zoltán plébános 


