
HIRDETÉSEK 

2020. január 5 – 12. 
 

Vasárnap 

KARÁCSONY UTÁNI 

II. VASÁRNAP 

8.00 

9.00 

 

10.30 

 

11.30 

15.00 

18.00 

† nagyszülőkért 

† Egon édesapáért és a Manninger család † tagja-

iért 

† Lajos és Erzsébet szülőkért, valamint † Zsu-

zsanna és Károly gyermekeikért 

Kulcsár Benedek keresztelője 

SZENTÓRA 

† János férj, édesapa, nagyapáért halálának 1. év-

fordulóján 
 

Hétfő URUNK MEGJELE-

NÉSE (VÍZKERESZT) 

– FÜ  
(Parancsolt ünnep) 

7.00 

15.00 

18.00 

pro populo 

Dr. Vecsey Béla temetése 

† férjért 

Kedd Penyaforti Szt. Raj-

mund áldozópap – e 

18.00 

 

† nagyszülőkért és rokonokért 
 

Szerda 
 

18.00 † Anna keresztanyáért halálának 1. évfordulóján 

és † családtagokért 
 

Csütörtök  18.00 † Dezső férj, édesapáért 
 

Péntek 
 

13.00 

18.00 

Újvári Attila temetése (új) 

† Kollmann családtagokért és két vejükért 
 

Szombat  18.00 † Albert felnőtt gyermekért 
 

Vasárnap 

URUNK MEGKE-

RESZTELKEDÉSE – 

Ü  

8.00 

9.00 

 

10.30 

18.00 

élő családtagokért 

† Spiegl Juliannáért és Windisch család † tagjai-

ért 

† szülőkért és testvérekért 

† György testvérért, valamint † Csapó szülőkért, 

nagyszülőkért 

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

• Vasárnap (január 5.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk templomunkban 

15.00 órától. Ezt követően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• Hétfőn (január 6.) Urunk megjelenése, azaz Vízkereszt főünnepe lesz, mely parancsolt 

ünnep. Éppen ezért a szokásos reggel 7.00 órai szentmise mellett este 18.00 órakor is lesz 

szentmise templomunkban.  

• Újra lehet kérni szentmiseszándékokat hivatali időben a plébánián. 

• Egyházközségünk jótékonysági bálja 2020. január 11-én lesz 19.30 órai kezdettel. A bál 

bevételét a mosonmagyaróvári HOSPICE javára fordítjuk. Még vannak szabad helyek a bálra. 



Szerda (január 8.) délig lehet jelentkezni a plébánián és kérem, hogy csütörtökig mindenki 

vásárolja is meg a belépőjegyeket. A jegy ára 4900Ft, mely tartalmaz egy kis jótékonykodást is. 

Szívesen fogadunk még tombolákat péntekig (január 10.), illetve édes- és sóssütemény felaján-

lást. Támogató jegy még a bál után is vásárolható a plébánián tetszés szerinti összeggel január 

végéig. 

• Akik szeretnék megszenteltetni házukat, lakásukat Vízkereszt ünnepével kapcsolatban, ké-

rem, mihamarabb jelezzék, hogy időpontot tudjunk egyeztetni! A házszentelés évente ismé-

telhető. 

• A piarista iskola igazgatójának meghívását tolmácsolom: „Dr. Fodor János keszthelyi plébá-

nos, a Veszprémi Érsekség családpasztorációs referense „Az istenkép kialakulása” címmel elő-

adást tart és beszélgetést vezet a Piarista Kápolnában 2020. január 10-én, pénteken 19.00 órá-

tól. Hívjuk és várjuk az érdeklődő családokat, fiatalokat!” 

• A Hildegard Óvoda kertészi munkakörbe állást hirdet. Bővebb tájékoztató a templom faliúj-

ságján olvasható. 

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

Az Úr áldása kísérje életünket, mindennapi munkánkat, avagy tanulásunkat ebben az 

Újesztendőben is! 

Bodó Zoltán, plébános 


