
HIRDETÉSEK 

2020. január 26 – február 2. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 3. VASÁR-

NAP 

8.00 

 

9.00 

 

10.30 

18.00 

† Gizella és Lajos szülőkért, valamint † Sándor, 

Judit és Lajos testvérekért 

† István és Erzsébet szülők, nagyszülőkért és † 

hozzátartozókért 

† Ferenc testvérért 

† Mátyás és Mária nagyszülőkért és † családtag-

okért 
 

Hétfő Merici Szt. Angéla 

szűz és vértanú – e 

7.00 

15.00 

pro populo 

Kanka Sándor temetése (új) 
 

Kedd Aquinói Szt. Tamás 

áldozópap és egyház-

tanító – E 

18.00 

 

† szülők, nagyszülők, dédszülőkért 
 

Szerda  18.00 élő és † családtagokért 
 

Csütörtök 
 

15.00 

18.00 

Petz Ernő temetése (régi) 

hálából Istennek 
 

Péntek Bosco Szt. János áldo-

zópap – E 

18.00 † Olga és Ferenc szülők, nagyszülőkért 
 

Szombat   Dugovics család † tagjaiért 
 

Vasárnap 

URUNK BEMUTA-

TÁSA 

(GYERTYASZENTELŐ 

BOLDOGASSZONY) - 

Ü. 

8.00 

 

9.00 

10.30 

 

15.00 

18.00 

† János és Julianna szülők, nagyszülők, dédszü-

lőkért 

hivatásokért 

† Ilona és Sándor szülőkért, valamint † Alajos és 

Pál testvérekért 

SZENTÓRA 

† Franciska édesanya, nagymamáért; élő édes-

anyáért és nagybácsiért, valamint élő és † család-

tagokért 

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

• Szerdán (január 29.) folytatjuk felnőtt katekézisünket 19.00 órától a közösségi házunk-

ban. A pontos időpontok egészen júniusig megtalálhatók a faliújságon. Mindenkit szeretettel 

várunk! 

• Vasárnap (február 2.), Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepén, a 

10.30-kor kezdődő szentmise kezdődik majd a gyertyaszentelő körmenettel. 

• Ugyancsak vasárnap (február 3.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk temp-

lomunkban 15.00 órától. Ezt követően rózsafüzér titokcsere lesz. 



• Február 11-én (kedd) a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján, mely egyben a Be-

tegek Világnapja, az esti szentmisében kiszolgáltatjuk a Betegek szentségét mindazon be-

teg, illetve idős testvéreinknek, akik jelentkeznek a szentség felvételre és kérik. Jelentkezni 

február 8-ig lehet a plébánián vagy a sekrestyében megtalálható jelentkezési lappal. 

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

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

Bodó Zoltán, plébános 


