
HIRDETÉSEK 

2020. május 17 – 24. 
 

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 
 

Hétfő Szt. I. János pápa és 

vértanú – e 

7.00 

15.00 

pro populo 

Szabó Károlyné Rozália temetése (régi) 
 

Kedd 

 

15.00 

18.00 

Horváth Zsolt temetése (új) 

† családtagokért, † Zsófia édesanyáért, † Zsófia 

lányáért és † Frida mamáért 
 

Szerda Sienai Szt. Bernardin 

áldozópap – e  

18.00 † Mária és Károly szülőkért, valamint † László fi-

ukért 
 

Csütörtök Magallán Szt. Kristóf 

áldozópap és társai 

vértanúk – e 

18.00 Magyar család élő és † tagjaiért 
 

Péntek Casciai Szt. Rita szer-

zetesnő –e 

18.00 † édesapáért és élő László fiáért 
 

Szombat Boldog Apor Vilmos 

püspök és vértanú – e 

18.00 

 

† József férj, édesapáért 
 

Vasárnap 

URUNK MENNYBE-

MENETELE – FÜ 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Borbála és Károly szülőkért 

† Károly férjért 

† Lehmann és Szabó szülőkért, nagyszülőkért 

† Jankovits és Füle szülőkért 

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

• Mindannyian megtapasztalhattuk az elmúlt időszakban, hogy ez a vírusjárvány mennyire 

beleszólt életünkbe, az alapvető emberi tevékenységeinkbe és a hitéletünkbe is. Sajnálatos 

módon arra kényszerültünk, hogy otthonainkban „ünnepeljük” a szentmisét, hallgassuk Is-

tennek hozzánk szóló üzenetét. Lehetőségünk volt, hogy felindítsuk önmagunkban a tökéle-

tes bánatot és lelki áldozást végezhessünk. Éreztük azonban, hogy ez nem olyan, mint amikor 

a templomban szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulunk. Most már, bizonyos szabályok 

szerint, lehetőségünk nyílt arra, hogy újra nyilvánosan ünnepeljük a szentmisét, elvégezzük 

szentgyónásunkat, szentáldozáshoz járulhassunk. A járványügyi rendelkezések azonban nem 

teszik lehetővé, hogy a 65 év feletti testvéreink részt vegyenek a szentmiséken, ezért más mó-

don szeretném biztosítani számukra, hogy elvégezhessék szentgyónásukat és találkozhassa-

nak az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztussal. Miután sokan közülük eddig is rákénysze-

rültek, hogy bevásárlásaikat és egyéb ügyintézésüket személyesen végezzék a számukra bizto-



sított időszakban, úgy erre az időszakra korlátozva lehetőséget adok szentgyónásuk elvégzé-

sére és szentáldozáshoz való járulásra.  

2020. május 21-én (csütörtök) 9.00-tól gyóntatom a 65-75 év közöttieket, majd számuk-

ra lesz igeliturgia áldoztatással 10.00 órakor. Ezt követően 10.20-tól gyóntatom a 75 év 

fölöttieket és számukra is lesz igeliturgia áldoztatással kb. 11.00 órakor. Hangsúlyo-

zottan kérem, hogy az időpontokat és a megfelelő távolságot tartsuk meg a templom-

ban. 

A templomra vonatkozó járványügyi rendelkezések olvashatók a hirdetőtáblán és a templom 

ajtaján. 

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

niát. Akik megtehetik, vegyenek részt rajta templomunkban, akik nem, otthonaikban csatla-

kozzanak 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 

mindazok, akik nem tudnak eljönni a templomba, legalább lélekben és imádságban egyesül-

hessenek velünk. Ennek keretében imádkozzuk el a litániát, majd 17.50-kor a már megjelente-

tett 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 katolikus 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 adószá-

ma 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 

Szeretet és békesség a Szentlélekben. 
 

„Aki engem szeret, az én beszédeimet megtartja és Atyám is szereti őt és hozzája megyünk: lakóhelyet 
szerzünk nála” (Jn 14,23). 

Szeressük az Úr Jézust nagyon; legyen lelkületünk vele szemben odaadás, készség, hűség. Lehet Jézust 
lanyhán is szeretni s nem tartani meg beszédét, de azt az Úr nem nevezi szeretetnek; aki igazán szeret, az mé-
lyen érez és híven tesz. Az ilyen léleknek kijelenti magát az Úr, s ugyan hogyan? Hozzá megy s lakóhelyet 
szerez nála, vagyis otthon van nála. „Otthon”, mily édes valóság! Az otthon nem fal, nem bútor, hanem biz-
tonság, megnyugvás, bizalom, szeretet. Ott szeretik az Urat, ahol úgy van, mint otthon; ahol becsülik, értik; 
ahol Ő az Úr, a családatya, s mi mint gyermekei az ő térdein ülünk, az ő nyakán lógunk; négyszemközt beszé-
lünk vele s elmondunk neki mindent, ami szívünkön fekszik. Óh, végtelen kegyelem: Isten otthon akar lenni 
nálam, s úgy szeretni engem s úgy szerettetni tőlem, mint otthon! Tiszta szív, te legédesebb otthon, Isten ott-
hona! (Prohászka Ottokár) 


