
HIRDETÉSEK 

2020. május 31 – június 7. 
 

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 
 

Hétfő 
Boldogságos Szűz Má-

ria az Egyház anyja – 

E 

6.50 

7.00 

 

Jézus Szíve Litánia 

hálából 

 
 

Kedd Szt. Marcellinusz és 

Szt. Péter vértanúk – e 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† Ferenc édesapa és Katalin édesanya 
 

Szerda Lwanga Szt. Károly és 

társai vértanúk – E 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† rokonokért 
 

Csütörtök 
A mi Urunk, Jézus 

Krisztus, az örök 

Főpap – Ü 

10.30 

17.40 

18.00 

SZENTÓRA 

Jézus Szíve ájtatosság 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

Szt. Bonifác püspök és 

vértanú – E 

13.00 

14.00 

17.40 

18.00 

Puszter Mátyás temetése (régi) 

Morvay Gyula temetése (régi) 

Jézus Szíve ájtatosság 

† Ferenc és Erzsébet nagyszülők és gyermekeik 
 

Szombat 

Szt. Norbert püspök – 

e 

17.00 

17.40 

18.00 

 

Kiss Balázs – Borsos Kinga házasságkötése 

Jézus Szíve ájtatosság 

† Ilona és Sándor szülőkért valamint † Alajos és 

Pál testvérekért 
 

Vasárnap 

SZENTHÁROMSÁG 

VASÁRNAPJA – FÜ 

8.00 

9.00 

10.30 

11.30 

12.00 

18.00 

† Veronika testvérért 

Mühlhauser család † tagjaiért – TE DEUM 

† nagyszülők és családtagokért 

Winkler Amilla Diána keresztelője 

Farkas Franciska Anna keresztelője 

† Ferenc férj, édesapa, nagyapáért 
 

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

• Hétfőn nem lesz ünnepi miserend. Csak reggel 7.00-kor lesz szentmise. 

• Csütörtökön (június 4.) ismételten lehetőséget biztosítunk a 65 év felettieknek, hogy elvé-

gezhessék szentgyónásukat és szentáldozáshoz járuljanak: 



9.15-től gyóntatok, majd 10.00 órától igeliturgia lesz áldozással, ezt követően pedig - 

elsőcsütörtök lévén - kispapjaink szentségimádási órát vezetnek papi és szerzetesi hi-

vatásokért könyörögve. Mivel eddig egyik szertartáson sem voltak sokan ezért nem 

határozok meg külön időpontokat korosztályokra bontva a héten. Azt viszont tovább-

ra is kérem, hogy a megfelelő távolságot tartsuk meg a templomban. 

A templomra vonatkozó járványügyi rendelkezések olvashatók a hirdetőtáblán és a templom 

ajtaján. 

• Pénteken (június 5.) elsőpéntek lesz. Gyónási lehetőséget biztosítok 17.15 órától a szent-

mise kezdetéig az oratóriumban. Használjuk ki a lehetőséget! Keddtől vasárnapig pedig 17.30-

tól a szentmise kezdetéig. 

•Vasárnap (június 7.) lesz utoljára 9.00 órakor diákmise, melynek keretében hálát adunk Is-

tennek az elmúlt tanévért a Te Deum eléneklésével. Június 14-től, a nyári szünidő idején, 

nem lesz 9.00 órakor diákmise templomunkban. Szeptember 6-án kezdjük a diákmiséket 

újra a Veni Sancte elimádkozásával. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a vakáció alatt 

nem kell részt venni vasárnaponként szentmisén. Istenünk szeretettel vár bennünket tovább-

ra is a házába, hogy Vele legyünk! 

• Idén június 14-én lesz Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe, azaz Úrnapja. Az előző évhez 

hasonlóan a szentmise 10.00 órakor kezdődik, majd ezt követően lesz az úrnapi körmenet 

itt a templom körül. 

• Júniusban hétfőnként 6.50-kor elimádkozzuk a Jézus Szíve-litániát, keddtől szombatig pedig 

a szentmisék előtt 17.40-kor Jézus Szíve ájtatosságot tartunk. Akik megtehetik, vegyenek részt 

ezeken a közös imaalkalmakon is, illetve otthonaikban csatlakozzanak hozzánk! 

• Miután - Istennek hála - a járvány lecsendesülőben van, az imádságunkat az ájtatosság kere-

tében folytatjuk a rendkívüli helyzet lezárásáig (kb. június közepe), így már nem helyezem ki 

az Oltáriszentséget 17.00 órakor. 

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

A Szentlélek Úristen kegyelme töltsön el minket, hogy az apostolokhoz hasonlóan 

Krisztus tanúi legyünk a világban! 

Bodó Zoltán plébános 

 

 


