
HIRDETÉSEK 

2020. február 16 – 23. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 6. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

 

18.00 

† Alajos férj, édesapa, nagyapáért 

† Dénes édesapa, nagyapáért 

† Erzsébet és Ferenc nagyszülőkért és gyermeke-

ikért 

† Ádám gyermek, unokáért 
 

Hétfő A szervita rend hét 

alapítója – e 

7.00 

14.00 

pro populo 

Hoffmann Józsefné Mária (Irma) temetése (régi) 
 

Kedd 
 

18.00 

 

† Emma édesanyáért és a Siegl család † tagjaiért 
 

Szerda  18.00 † Mária és János keresztszülőkért 
 

Csütörtök  18.00 hálából 
 

Péntek Damiáni Szt. Péter 

püspök, egyháztanító 

– e 

18.00 † Zuh Edit édesanyáért halálának 1. évfordulóján 
 

Szombat Szt. Péter apostol 

székfoglalása – Ü 

18.00 † Tamás felnőtt gyermekért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 7. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Horváth Endréért halálának 5. évfordulóján 

† Mária édesanyáért 

† nagyszülőkért és családtagokért 

közös szándékra 

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

• Vasárnap (február 16.) a Rozália-kör találkozója lesz a közösségi házban 16.00 órától. Min-

denkit szeretettel várnak! 

• Szombaton (február 22.) ismét bérmálási felkészítő lesz 9.30-tól a közösségi házban. Felhívom 

a bérmálkozók figyelmét, hogy a kitöltött bérmálási jelentkezési lapot ezen a napon le kell adni, 

mert továbbítanunk kell Győrbe! 

• Vasárnap (február 23.) este 18.00 órakor ismét közös szándékra mutatunk be szentmisét. Aki va-

lamilyen okból már nem tudott ebben az időszakban szentmisét felajánlani élő vagy elhunyt sze-

retteiért, esetleg egyéb szükséglet miatt szeretne szentmisét felajánlani (pl. egészségért, műtét si-

keréért, felgyógyulásért, éhezőkért, szegény sorsú embertársainkért, jó szándékra stb.), megteheti, 

ha a hátsó intenciós pulpitusnál a borítékra ráírja a kért szándékot és a csendes mise díját (1500Ft) 

beleteszi a borítékba, majd a borítékot bedobja a pulpituson található nyílásba. Ezen a szentmisén 

az összes szándékot bemondjuk és ezekért végezzük szentmisénket. 

Egy szándékot szeretnék már most kiemelni, mert ebben a szentmisében emlékezünk meg Nobilis 

Tiborról halálának 60. évfordulóján, aki 31 éven át (1929-1960) a magyaróvári róm. kat. egyházkö-

zség, azaz templomunk karnagya volt. 

• Vasárnap, azaz február 23-án (és a szombat esti szentmisében) tartjuk a szokásos gyűjtésünket a 

katolikus iskolák javára. A gyűjtés teljes összegét az esperesi kerületben működő egyházmegyei 



oktatási intézmények javára fordítják. Kérjük a Kedves Híveket, hogy különös figyelmet fordítsanak 

anyagiakban is azokra a katolikus oktatási intézményekre, melyek a jövő ifjúságát keresztény szel-

lemben nevelik! A jövő vasárnapi perselyadományunkat tehát erre a célra fordítjuk. 

• Nyílt nap lesz 2019. február 22-én a Győri Papnevelő Intézetben, melynek keretében lehető-

ség nyílik arra, hogy a Szeminárium élete és a papi hivatás iránt érdeklődő fiatalok találkozhassa-

nak az itt végzett atyákkal, és személyesen ismerhessék meg a kispapok életét. Jelentkezni lehet 

Kálmán Imre prefektus úrnál a prefektus@bjhf.hu címen vagy a 96/313-055-ös telefonszámon. Sze-

retettel buzdítom a középiskolás fiúkat, akiknek szívében érdeklődés van a szemináriumi élet iránt, 

hogy egy élményekben gazdag napot töltsenek el a kispapokkal és utazzanak el Győrbe! Kérem a 

szülők támogató segítségét is, melyet előre köszönök. 

• Már előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlatunk február 28-29-március 1. lesz. A lelki-

gyakorlat vezetője Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános lesz. Pénteken, szombaton és vasár-

nap az esti szentmise keretében mondja el elmélkedéseit. Buzdítok mindenkit a részvételre, ezért 

is időzítettem a hét végére lelkigyakorlatunkat! 

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

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

Bodó Zoltán, plébános 


