
HIRDETÉSEK 

2020. április 5 – 12. 
 

Vasárnap URUNK SZENVEDÉ-

SÉNEK VASÁRNAPJA 

– VIRÁGVASÁRNAP 

8.00 

10.00 

18.00 

† Mátyás édesapáért, nagyapáért 

† Albert felnőtt gyermekért 

† Etelka és Vilmos szülők, nagyszülőkért 
 

Hétfő Nagyhétfő 7.00 pro populo 
 

Kedd Nagykedd 18.00 † Géza és Mária szülőért és † hozzátartozókért 
 

Szerda Nagyszerda 18.00 † Temesi Antalért és családtagjaiért 
 

Csütörtök NAGYCSÜTÖRTÖK 18.00 SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE 
 

Péntek NAGYPÉNTEK 

SZIGORÚ BÖJT!!! 

15.00 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 
 

Szombat NAGYSZOMBAT 

A CSEND NAPJA 

20.00 

 

A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA 
 

Vasárnap HÚSVÉT-

VASÁRNAP 

KRISZTUS FELTÁMA-

DÁSA 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† szülőkért és hozzátartozókért 

† Johann Karallért 

pro populo 

† Matild és Ferenc szülőkért, valamint † Piroska 

és Izabella testvérekért 

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

A HIRDETÉSEKET CSAK AZÉRT FÜGGESZTETTÜK KI ÉS JELENTETTÜK 

MEG, HOGY EZEKBEN AZ IDŐPONTOKBAN OTTHONAINKBAN EGYE-

SÜLHESSÜNK AZ IMÁBAN! 

• A járvány ideje alatt a továbbra is kihelyezem az Oltáriszentséget esti szentmisék előtt 17.00-tól, 

de a Nagyhéten csak szerda estig. A csendes szentségimádás végén 17.50-kor közösen imádkoz-

zuk el a már megjelentetett imádságot, majd 17.55-kor – amikor a harangok megszólalnak – fogad-

juk otthonainkban a szentségi áldást, mivel a templom ajtajából szentségi áldásban részesítem az 

egész várost. Húsvétvasárnaptól folytatjuk az esti szentségimádást. 

• Sajnos, a járvány miatt nem tudunk együtt ünnepelni a Nagyhéten, de lélekben becsatlakozha-

tunk a Szent Háromnap liturgiájába. Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékezetére bemuta-

tott szentmise 18 órakor kezdődik. Jézus az utolsó vacsorán alapította legnagyobb ajándékát, az 

Oltáriszentséget. A szentmise után – értelemszerűen – nem lesz virrasztás. Másnap, azaz, 

Nagypénteken a városi keresztutunk idén elmarad. Urunk kereszthalálára pedig a 15.00 óra-

kor kezdődő szertartásban emlékezünk. Ne feledjük, hogy SZIGORÚ BÖJT van ezen a napon. A 

hívő felnőtt (18-60 év) ezen a napon legfeljebb háromszor étkezik, és csak egyszer lakik jól, továbbá 

senki sem fogyaszt húsételt 14 éves kortól. Templomunk – hacsak egyéb rendelkezés nem jelenik 

meg addig – nyitva lesz mindhárom napon és szombaton a Szentsír is fel lesz díszítve. Nagyszom-

bat este 18 órakor megtartjuk a szokásos ételszentelést a templom előtti keresztnél. Idén min-

denki a kezében tarja majd a megszentelésre hozott ételeket és nyomatékosan kérem, hogy kellő 



távolságot tartsunk egymástól a téren! A Húsvét Vigília szertartása szombaton 20.00-kor kez-

dődik, melyben sem keresztelő, sem pedig körmenet nem lesz. 

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

szentelmények kiszolgáltatásával kapcsolatban. 

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

oldalát: https://www.facebook.com/magyarovaritemplom. Mindig frissítjük az információkat. 

• Egy elektronikus hírlevelet szerkesztünk „Üzenet” címmel a járvány idején, melyet elküldünk 

mindazoknak, akik elküldik nevüket és email (drótposta) címüket a plébánia címére „hírlevélre 

való feliratkozás” megjelöléssel. Címünk: magyarovar.plebania@gmail.com A kapott címeket csak 

erre használjuk, majd az utolsó hírlevél után töröljük. Már elkészült a 2. hírlevél is, melynek témája 

a Nagyhét első három napja. 

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

Isten áldásával, és bűnbánó lelkülettel járjuk nagyheti utunkat, hogy kegyelemteljes 

Húsvétot ünnepelhessünk! 

Bodó Zoltán, plébános 

http://www.magyarovar.eplebania.hu/
https://www.facebook.com/magyarovaritemplom
mailto:magyarovar.plebania@gmail.com

