
HIRDETÉSEK 

2020. április 19 – 26. 
 

Vasárnap HÚSVÉT II. 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 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd Szt. Anzelm püspök, 

egyháztanító – e  

18.00 † Tibor testvérért 
 

Szerda  18.00 † Annáért és Mariskáért 
 

Csütörtök Szt. Adalbert püspök, 

vértanú – E 

12.00 

18.00 

Czapp Kálmán temetése (új) 

† Ferenc édesapáért 
 

Péntek Szt. György vértanú v. 

Sigmaringeni Szt. Fidél 

áldozópap, vértanú – e  

18.00 † Szidónia és Mihály szülők, nagyszülőkért 
 

Szombat Szt. Márk evangélis-

ta – Ü 

18.00 

 

az április hónapban eltemetettekért: Nagy 

Lajos, Horváth Dezsőné, Czapp Kálmán 
 

Vasárnap 

HÚSVÉT III. VA-

SÁRNAPJA 

 
(könyörgőnap a jó 

termésért) 

8.00 

 

 

9.00 

 

10.30 

18.00 

† Imre férj, édesapa, nagyapáért, † Tibor testvér-

ért, a Kopházi és Major család † tagjaiért, vala-

mint † Vigh Csabikáért 

† Mária és Sándor, valamint † Gizella és József 

szülőkért 

† nagyszülőkért és családtagokért 

közös szándékra 

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! 

•Vasárnap (április 26.) 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 vagy éppen a jár-

vánnyal kapcsolatban stb.), megteheti, ha templomunkban a hátsó intenciós pulpitusnál a boríték-

ra ráírja a kért szándékot és a csendes mise díját (1500Ft) beleteszi a borítékba, majd a borítékot 

bedobja a pulpituson található nyílásba. Templomunk napközben nyitva van, így aki éppen erre jár 

meg tudja ezt tenni. Ezen a szentmisén az összes szándékért végezzük szentmisénket. 

• A járvány ideje alatt mindennap 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 harang megszólal – fogadjuk otthonainkban a szentségi áldást, mivel a temp-

lom 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. 

• 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.  

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

Irgalmas Istenünk szeretete és áldása kísérje mindennapjainkat az előttünk álló héten 

és őrizzen meg bennünket minden bajtól! 

Bodó Zoltán plébános 
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