
HIRDETÉSEK 

2020. május 10 - 17. 
 

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 
 

Hétfő Boldog Salkaházi Sára 

szűz és vértanú – e 

7.00 

15.00 

pro populo 

Bors Imréné Papp Anna temetése (régi) 
 

Kedd Szt. Néreusz és Szt. 

Achilleusz vértanúk v. 

Szt. Pongrác vértanú – 

e  

18.00 hálából házassági évfordulón 
 

Szerda Fatimai Boldogságos 

Szűz Mária – e  

18.00 hálából Istennek, valamint † Anikóért, Terézért 

és Piroskáért 
 

Csütörtök  18.00 hálából élő családtagokért 
 

Péntek  18.00 † Margitért, Jánosért és Bálintért 
 

Szombat Nepomuki Szt. János 

áldozópap és vértanú – 

e 

18.00 

 

Kálmán és Jaborek család † tagjaiért 
 

Vasárnap 
HÚSVÉT VI. VA-

SÁRNAPJA 
 

(ma van a főpásztor ki-

nevezésének évfordulója) 

8.00 

9.00 

10.30 

 

18.00 

† János férj, édesapa nagyapáért 

† Megyimori Piroska és Galántai János szülőkért 

† Mihály és Terézia, István és Erzsébet szülőkért, 

valamint † nagyszülőkért és hozzátartozókért 

† Anna édesanya, nagymamáért és † családtag-

okért 

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

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

Akik megtehetik, vegyenek részt rajta templomunkban, akik nem, otthonaikban csatlakozzanak 

ebben az időpontban az imához és így köszöntsük együtt Égi Édesanyánkat kérve közbenjárását. 

• A járvány ideje alatt továbbra is mindennap kihelyezem az Oltáriszentséget 17.00-tól, hogy min-

dazok, akik nem tudnak eljönni a templomba, legalább lélekben és imádságban egyesülhessenek 

velünk. Ennek keretében imádkozzuk el a litániát, majd 17.50-kor a már megjelentetett imádságot, 

17.55-kor pedig – amikor a harang megszólal – fogadjuk otthonainkban a szentségi áldást, mivel a 

templom ajtajából szentségi áldásban részesítem az egész várost. 

• Idén is rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk kétszer egy százalékáról. Adónk első 

1%-át ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyház részére a 0011 technikai számon és buzdítsuk ka-

tolikus ismerőseinket is, hogy támogassák adójuk első 1%-val egyházukat. Mivel a második 1%-ot 

valamely közhasznú alapítvány javára ajánlhatjuk fel, szeretettel ajánlom az adó második 1%-ának 

felajánlását a Hildegard Óvoda Alapítványa javára, melynek adószáma 18536137-1-08. 



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 


