
HIRDETÉSEK 

2020. május 24 – 31. 
 

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 
 

Hétfő Tiszteletreméltó Szt. 

Béda áldozópap és 

egyháztanító, v. Szt. 

VII. Gergely pápa, v. 

Pazzi Szt. Mária Mag-

dolna szűz – e 

7.00 

 

pro populo 

 
 

Kedd Néri Szt. Fülöp áldo-

zópap – E 

18.00 jó szándékra 
 

Szerda Canterbury Szt. Ágos-

ton püspök – e  

18.00 † Ilona és Ferenc szülőkért és † Ferenc testvérért 
 

Csütörtök  18.00 † Alajos férj, édesapa, nagyapáért 
 

Péntek Szt. VI. Pál pápa – e 18.00 † családtagokért 
 

Szombat 

Szt. István király erek-

lyéinek átvitele – e 

18.00 

 

a május hónapban eltemetettekért: Kiss Im-

réné Lisz Terézia, Varga Ferencné Papp Edit, 

Bors Imréné Papp Anna, Szabó Károlyné 

Fleischacker Rozália, Horváth Zsolt, Dr. Fodor 

László György 
 

Vasárnap 

PÜNKÖSDVASÁR-

NAP – FÜ 

8.00 

9.00 

 

10.30 

11.30 

18.00 

† Ferenc férjért 

† Magyar Mihály és Kocsis Vilma szülőkért és † 

László fiukért 

pro populo – latin nyelven 

Girbicz Szofia Lia és Szűcs Bernát keresztelője 

† János nagyapáért és † családtagjaiért 
 

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

• Csütörtökön (május 28.) ismételten lehetőséget biztosítunk a 65 év felettieknek, hogy elvé-

gezhessék szentgyónásukat és szentáldozáshoz járuljanak: 

9.15-től gyóntatom a 65-75 év közöttieket, majd számukra lesz igeliturgia áldoztatással 

10.00 órakor. Ezt követően 10.20-tól gyóntatom a 75 év fölöttieket és számukra is lesz 

igeliturgia áldoztatással 11.00 órakor. Hangsúlyozottan kérem, hogy az időpontokat és 

a megfelelő távolságot tartsuk meg a templomban. 

A templomra vonatkozó járványügyi rendelkezések olvashatók a hirdetőtáblán és a templom 

ajtaján. 



• Pünkösdvasárnap (május 31.) a 10.30-kor kezdődő szentmisénket latin nyelven – az 

Egyház hivatalos nyelvén – celebráljuk (kivéve az ige liturgiát). 

• 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. 

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

A mennybe felment Úr Krisztus áldása kísérje mindannyiunk életét az előttünk álló 

héten és őrizzen meg bennünket minden bajtól! 

Bodó Zoltán plébános 

 

Ó Isten, emelkedj föl az égbe... te, aki egy anya méhében voltál bezárva, akit az formált meg, akit te ma-
gad teremtettél... te, akit az agg Simeon kicsinek ismert meg, de nagyként ünnepelt, akit az özvegy Anna cse-
csemőnek látott és mindenhatónak ismert fel; te, aki éhséget és szomjúságot szenvedtél értünk... te, akit letar-
tóztattak, megkötöztek, megostoroztak, tövissel koronáztak, a keresztfára feszítettek, lándzsával átdöftek; 
aki meghaltál és eltemettek, emelkedj föl a mennybe, ó Isten! (Serm. 262,4) 

      Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk... Add, hogy veled 
együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne vál-
junk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a 
magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem tehozzád, az kevélység, hozzád emelése viszont 
biztonság. Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél... 

      Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt. Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts, azért szálltál fel, 
hogy fölemelj. Ha magamtól emelkedem fel, elesem, de ha te emelsz fel, sértetlen maradok... Neked, aki feltá-
madsz, ezt mondom: Uram, te vagy a reménységem; neked, aki a mennybe szállsz: te vagy az én menedékem. 
(Serm. 261, 1)Szent Ágoston 

 

 


