
HIRDETÉSEK 

2020. április 12 – 19. 
 

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 
 

Hétfő 

Húsvéthétfő 

8.00 

 

18.00 

Hallamann és Schmidt család † tagjaiért és † Má-

ria keresztanyáért 

† Labricz Antalért 
 

Kedd Kedd Húsvét nyol-

cadában 

18.00 jószándékra 
 

Szerda Szerda Húsvét nyol-

cadában 

18.00 † szülőkért és testvérekért 
 

Csütörtök Csütörtök Húsvét 

nyolcadában 

18.00 † Mária imatársért 

Péntek Péntek Húsvét nyol-

cadában 

18.00 hálából házassági évfordulón 
 

Szombat Szombat Húsvét 

nyolcadában 

18.00 

 

† Teréz és István szülők nagyszülőkért 

Vasárnap HÚSVÉT 2. VASÁR-

NAPJA 
 

AZ ISTENI IRGAL-

MASSÁG VASÁRNAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

11.30 

18.00 

Janics család † tagjaiért 

† Németh Istvánért 

† Irén és András szülők, nagyszülőkért 

Kránitz Borka keresztelője 

† Mária keresztanyáért 

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 minden nap kihelyezem az Oltáriszentséget az 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 a már megjelentetett imádságot, majd 

17.55-kor – amikor a harangok megszólalnak – fogadjuk otthonainkban a szentségi áldást, mivel a 

templom ajtajából szentségi áldásban részesítem az egész várost. 

• 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. 

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


• 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! 

 

 

 

Victimae paschali laudes 

immolent Christiani. 

Agnus redemit oves: 

Christus innocens Patri 

reconciliavit peccatores. 

Mors et vita duello 

conflixere mirando: 

dux vitae mortuus, 

regnat vivus. 

Dic nobis Maria, 

quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventis, 

et gloriam vidi resurgentis: 

Angelicos testes, 

sudarium, et vestes. 

Surrexit Christus spes mea: 

praecedet suos in Galilaeam. 

Scimus Christum surrexisse 

a mortuis vere: 

tu nobis, victor Rex, 

miserere. 

Amen. Alleluia. 

Ne feledjük, hogy Jézus 
az ő halálával végérvé-
nyesen legyőzte a halált 

és megszerezte számunkra 
az üdvösséget! 

A feltámadásba vetett hi-
tünk adjon számunkra 
reményt ebben a nehéz 

időszakban és mindennek 
ellenére töltse el szívün-

ket örömmel!  

 

 

A húsvéti Bárányt keresztények 
dicsérve áldják! 

Krisztus, ártatlan Bárány: 

vérének árán nyája bűneiért meg-
engesztelte Atyját. 

Benne élet és halál csodás nagy 
párharcra száll: 

élet Ura a sírból felkél, és győzte-
sen él. 

Mária Magdolna, mondd, mit 
láttál utadon! 

,,Az élő Krisztusnak sírját, fel-
támadt Urunk nagy diadalmát, 

angyalok jelenését, Urunk halotti 
leplét. 

Feltámadt Krisztus, reményetek: 
Galileába megy előttetek.'' 

Krisztus a halálból valóban fel-
támadt, tudjuk. 

Győztes Király, könyörülj meg 
rajtunk! Alleluja 

 

 

 

 

 

Bodó Zoltán, plébános 

mailto:magyarovar.plebania@gmail.com

