
HIRDETÉSEK 

2020. április 26 – május 3. 
 

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 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd ChanelSzt. Péter áldo-

zópap és vértanú v. 

Montforti Grignion 

Szt. Lajos Mária áldo-

zópap – e 

18.00 élő gyermekekért, keresztgyermekekért és csa-

ládtagokért 
 

Szerda Sienai Szt. Katalin 

szűz és egyháztaní-

tó, Európa társvédő-

szentje – Ü 

13.00 

18.00 

Dániel Béla temetése régi 

† Tímea testvérért 
 

Csütörtök Szt. V. Piusz pápa – e 18.00 élő lelkipásztorokért 
 

Péntek 
Szt. József, a munkás 

18.00 † László és Anna szülőkért, valamint élő és † 

hozzátartozókért 
 

Szombat Szt. Atanáz püspök és 

egyháztanító – E 

18.00 

 

† Ferenc férjért és † családtagokért 
 

Vasárnap HÚSVÉT IV. VA-

SÁRNAPJA 
 

(könyörgőnap papi 

hivatásokért) 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Lajos édesapáért 

† édesanya, nagymamáért 

Hécz és Ott család † tagjaiért 

† Anna édesanyáért és † nagyszülőkért 

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 mindennap kihelyezem az Oltáriszentséget 17.00-tól, hogy lélekben és imád-

ságban mindannyian egyesülhetünk. Ennek végén 17.50-kor közösen imádkozzuk el a már megje-

lentetett imádságot, majd 17.55-kor – amikor a harang megszólal – fogadjuk otthonainkban a 

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

• 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! 

A feltámadt Krisztus áldása kísérje mindennapjainkat az előttünk álló héten és őriz-

zen meg bennünket minden bajtól! 

Bodó Zoltán plébános 

mailto:magyarovar.plebania@gmail.com

