
HIRDETÉSEK 

2020. május 3 – 10. 
 

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 

Hétfő Szt. Flórián vértanú v. 

Boldog Ceferino 

Giménez Malla vérta-

nú – e 

7.00 pro populo 
 

Kedd Szt. Gotthárd püs-

pök – Ü  

18.00 † Gizella édesanyáért és † nagyszülőkért 
 

Szerda 
 

18.00 † Gizella édesanyáért, † Rozália és György testvé-

rekért, valamint † nagyszülőkért 
 

Csütörtök Boldog Gizella – e 18.00 papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

 

14.00 

15.00 

18.00 

Kis Imréné Lisz Terézia temetése (régi) 

Varga Ferencné Papp Edit temetése (régi) 

üldözött keresztényekért 
 

Szombat 
 

18.00 

 

† családtagokért 
 

Vasárnap 

HÚSVÉT V. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Kálmán József és Szabó Sarolta szülőkért 

† Ernő férj, édesapa, nagyapáért 

† Róbert férj, édesapa, nagyapáért 

† Mária nagyszülőért és † családtagokért 

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! 

• Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Naponta 17.30-kor elimádkozzuk a lorettói litániát. 

Buzdítok mindenkit, hogy ebben az időpontban otthonainkban is csatlakozzunk az imához és így 

köszöntsük együtt Égi Édesanyánkat kérve közbenjárását. 

• Csütörtökön (május 7.) elsőcsütörtök lévén, ne felejtsünk el imádkozni papi és szerzetesi hivatá-

sokért! A szentmisénket ezen a napon erre a szándékra ajánlom fel. 

• 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

