
HIRDETÉSEK 

2021. február 7 – 14. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI V. VASÁRNAP  

9.30 

11.00 

 

16.30 

18.00 

† Kornélia és László szülők, nagyszülőkért 

† Pető György testvér, édesapáért, valamint élő Eri-

ka és György gyermekeiért 

SZENTÓRA 

† Székelyhidi Lászlónéért, valamint élő és † hozzá-

tartozóiért 
 

Hétfő Emiliáni Szt. Domon-

kos v. Bakhita Szt. Joze-

fina szűz – e 

7.00 

13.00 

14.00 

† Szabó Bélánéért 

Sulics Ágostonné Gizella Ibolya temetése (régi) 

Major Ferencné Erzsébet temetése (régi) 
 

Kedd  18.00 † Karolin és József szülőkért 
 

Szerda Szt. Skolasztika szűz – 

E 

18.00 † szülők, nagyszülők, dédszülőkért 
 

Csütörtök a Lourdes-i Boldogsá-

gos Szűz Mária – e 

(a betegek világnapja) 

13.00 

18.00 

Szalay Jenőné Márta temetése (régi) 

a betegekért – betegek kenetének közösségi kiszol-

gáltatása 
 

Péntek  18.00 † András édesapa, nagyapáért 
 

Szombat 
 

18.00 † Erzsébet és Ferenc nagyszülők, dédszülőkért és 

gyermekeikért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI VI. VASÁRNAP  

9.30 

 

11.00 

18.00 

élő Eleonóra nagyszülőért és unokáiért, valamint † 

Klára lányáért 

élő és † családtagokért 

† József férj, édesapa, nagyapa, dédapáért 

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

• Csütörtökön (február 11.), a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján, mely egyben a Be-

tegek Világnapja, az esti szentmisében kiszolgáltatjuk a Betegek szentségét mindazon beteg, 

illetve idős testvéreinknek, akik jelentkeznek a szentség felvételre és kérik. Jelentkezni február 8-ig, 

azaz hétfő délig lehet a sekrestyében vagy a plébánián megtalálható jelentkezési lappal. A szent-

ség felvételéhez szükséges a kegyelmi állapot, ezért kedden gyóntatok 17.15-től. Felkészülve vegyük 

fel a betegek szentségét! 

• Már előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlatunk február 19-20-21-én lesz. A lelkigyakorlat 

vezetője Dr. Németh Gábor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia irodaigazgatója, győri 

egyházmegyés pap, teológiai tanár. Pénteken, szombaton és vasárnap az esti szentmise keretében 

mondja el elmélkedéseit. Buzdítok mindenkit a részvételre, ezért is időzítettem a hét végére lelki-

gyakorlatunkat! 

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

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

Bodó Zoltán plébános 


