
HIRDETÉSEK 

2020. december 27 – 2021. január 3. 
 

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 
 

Hétfő Aprószentek, vérta-

núk – Ü 

 

7.00 

 

13.00 

† Flórián édesapáért, † Éva édesanyáért és † László 

testvérért 

Gyarmati Árpádné Terézia temetése (régi) 
 

Kedd Karácsony nyolcada 

alatti V. nap 

18.00 élő és † papjainkért és püspökökért, valamint meg-

fogant gyermekekért 
 

Szerda Karácsony nyolcada 

alatti VI. nap 

15.00 

18.00 

Horváth Tiborné Ildikó temetése (új) 

† Béla és Teréz szülőkért 
 

Csütörtök Karácsony nyolcada 

alatti VII. nap 

16.00 évvégi hálladás 
 

Péntek SZŰZ MÁRIA, ISTEN 

ANYJA – FÜ 

 
(Parancsolt ünnep!) 

9.30 

18.00 

pro populo 

† Loska Lajosért 
 

Szombat Nagy Szt. Vazul és 

Nazianzi Szt. Gergely 

püspök és egyháztanító 

– E 

18.00  

Vasárnap 

KARÁCSONY UTÁNI II. 

VASÁRNAP 

9.30 

11.00 

15.00 

18.00 

† Albert gyermek, testvérért 

† Robert Drahokaupilért és † családtagokért 

SZENTÓRA 

† József férj édesapa, nagyapa, dédapáért 

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

• Csütörtökön (december 31.), 16.00 órakor kezdődik évvégi hálaadó szentmisénk. Ez a szentmise 

már másnapra is érvényes. Akik részt vesznek a hálaadáson, teljes búcsúban részesülhetnek a szo-

kott feltételekkel, vagyis a kegyelem állapotában vannak (vagy szentgyónáshoz járulnak, ha szük-

séges) a szentmisén áldoznak és imádkoznak a szentatya szándékára. 

• Pénteken (január 1.), Újév napján az ÚJ MISEREND SZERINT 9.30-kor lesz szentmise és 

18.00 órakor. Az Újév első napján szintén teljes búcsúban részesülhet az a hívő, aki szentmisén 

vesz rész, szentáldozáshoz járul és a Veni Creator himnusz ünnepélyes eléneklésében az év első 

napján Isten segítségét kéri az esztendőre. (Január 1-jén minden szentmisében elénekeljük.) 

• Vasárnap (január 3.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk templomunkban 16.30 

órától. Ezt megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz. 



• 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! 

Kegyelmekben gazdag, áldott Újesztendőt kívánok mindenkinek! 

Bodó Zoltán plébános 

 

 


