
HIRDETÉSEK 

2020. március 22 – 29. 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT IV. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

 

9.00 

 

10.30 

 

18.00 

† József édesapa, nagyapáért, valamint † család-

tagokért 

† nagyszülőkért, † Erazma kedvesnővérért, va-

lamint † Katalin nővérért 

† Ábrahám és Horváth szülők, nagyszülőkért és 

testvérekért 

† Mátyás férj, édesapa nagyapáért 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd  18.00 † Csaba felnőtt gyermek, édesapáért 
 

Szerda URUNK SZÜLETÉSÉNEK 

HÍRÜLADÁSA (GYÜ-

MÖLCSOLTÓ BOLDOG-

ASSZONY) – FÜ 

18.00 a rózsafüzér-társulat élő és† tagjaiért 
 

Csütörtök  18.00 † barátokért 
 

Péntek 
böjti nap!! 

15.00 

18.00 

Balogh Károlyné Erzsébet temetése (régi) 

† Attila és Rozália szülők nagyszülőkért 
 

Szombat 

 

18.00 a március hónapban eltemetettekért: Papp 

Lajosné Marton Gizella, Geiszbield Ottóné 

Mozsolics Margit, Nagy Lajosné Nyári Erzsébet, 

Balogh Károlyné Tóth Erzsébet 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT V. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Mária nagyszülőért és † családtagokért 

Fehérvizi család † tagjaiért 

† Lehmann Tamás gyermekért 

† Tarcsai Tamásért és felesége Genovéváért halá-

lának 1. évfordulóján 

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

A HIRDETÉSEKET CSAK AZÉRT FÜGGEZSTETTÜK KI ÉS JE-

LENTETTÜK MEG, HOGY EZEKBEN AZ IDŐPONTOKBAN 

OTTHONAINKBAN EGYESÜLHESSÜNK AZ IMÁBAN! 

• A járvány ideje alatt minden nap kihelyezem az Oltáriszentséget esti szentmisék előtt 17.00-

tól. Már ebben az órában lélekben és imádságban mindannyian egyesülhetünk és mindenki a 

maga módján dicsőítheti, áldhatja, imádhatja, magasztalhatja és kérheti a köztünk élő Jézust, 

Urunkat és Istenünket. Ennek végén 17.50-kor közösen imádkozzuk el az alább közölt imád-

ságot, majd 17.55-kor – amikor a harangok megszólalnak – fogadjuk otthonainkban a szentsé-

gi áldást, mivel a templom ajtajából szentségi áldásban részesítem az egész várost. 



• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk Szent Negyvennapját. Ne feledjük, hogy 

kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól. 

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, amikor a velünk élő hajléktalanokra és rászorulókra is 

gondolunk, a mostani héthez hasonlóan a következő vasárnapon mindenki, aki le tud mon-

dani, aki tud böjtölni, hozzon vagy küldjön (idősek) el a templomba egy női vagy férfi 

tusfürdőt, szappant, amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajléktalannak, rászoruló-

nak. Mi ezt összegyűjtjük és plébániánk karitász csoportjának segítségével eljuttatjuk minda-

zoknak, akik rászorulnak. Az utána lévő héten ismét más csekélységet gyűjtünk majd, és így 

lesz ez az idei nagyböjt további vasárnapjain is. Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

• A COVID-19 járvány miatt bármikor változások állhatnak be a szentmisékkel, szentségek, il-

letve szentelmények kiszolgáltatásával kapcsolatban. 

Kérem, gyakran figyeljék honlapunkat: www.magyarovar.eplebania.hu, illetve plébániánk 

Facebook oldalát: https://www.facebook.com/magyarovaritemplom. Mindig frissítjük az in-

formációkat. 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, nagyböjti előkészületét! 

Bodó Zoltán, plébános 

http://www.magyarovar.eplebania.hu/
https://www.facebook.com/magyarovaritemplom

