
HIRDETÉSEK 

2021. január 10 – 17. 
 

Vasárnap 

URUNK MEGKERESZ-

TELKEDÉSE – Ü 

9.30 

 

11.00 

18.00 

Tóth család † tagjaiért – megemlékezés a doni át-

törés áldozatairól (78 éve) 

Hegyi család élő és † tagjaiért 

† házastársért 
 

Hétfő 
 

7.00 

13.00 

élő és † családtagokért 

Vecsei Ferencné Erzsébet temetése (új) 
 

Kedd 
 

18.00 Kollmann, Szemes és Temesi család † tagjaiért, va-

lamint minden megfogant magzatért 
 

Szerda Szt. Hiláriusz (Vidor) 

püspök és egyháztanító 

– e 

14.00 

18.00 

Bognár Istvánné Erzsébet temetése (régi) 

† Ernő férj, édesapa, nagyapáért 
 

Csütörtök 

 

15.00 

18.00 

Juhász József temetése (új) 

† Pozsgainé Zsuzsáért és † Vass Csaba MÁV dolgo-

zóért, valamint minden megfogant magzatért 
 

Péntek 
Remete Szt. Pál – e 

18.00 † Anna és József keresztszülőkért, valamint † hoz-

zátartozókért 
 

Szombat  18.00 † Barnabás felnőtt gyermekért és † családtagokért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI II. VASÁRNAP 

9.30 

11.00 

18.00 

Ágnes feleség, édesanya, nagymamáért 

† Spiegl Juliannáért és † családtagokért 

† Erzsébet feleség, édesanya, nagymamáért és † csa-

ládtagokért 

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

• Januártól továbbra is lehet kérni szentmiseszándékokat hivatali időben a plébánián. Szeretet-

tel buzdítok mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szerette-

inkért! A szentmiseszándékok összevonva is érvényesek!  

• Akik szeretnék megszenteltetni házukat, lakásukat Vízkereszt ünnepével kapcsolatban, kérem, 

jelezzék, hogy időpontot tudjunk egyeztetni! A házszentelés évente ismételhető. 

• A Katolikus Karitász országos gyűjtést rendez a horvátországi földrengés károsultjainak megsegí-

tésére. Helyi karitász csoportunk is csatlakozott a felhíváshoz, így a következő hétvégén (január 16-

17.) a szentmisék után várjuk a kedves hívek pénzadományait. A felajánlott összeget a templom be-

járatánál elhelyezett karitász perselybe lehet bedobni. Az összegyűjtött pénzt a Katolikus Karitász 

szervezetén keresztül juttatjuk el Horvátországba, a földrengés sújtotta térségbe. Legyen nyitott a 

szívünk szükséget szenvedő testvéreink iránt! 

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

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

Bodó Zoltán plébános 


