
HIRDETÉSEK 

2020. június 7 – 14. 
 

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 
 

Hétfő 
Prágai Szt. Ágnes szűz 

v. Boldog Sándor Ist-

ván szerzetes, vértanú 

– e 

6.50 

7.00 

13.00 

15.00 

 

Jézus Szíve Litánia 

pro populo 

Blümmel Zoltánné Mayer Irén temetése (új) 

Dr. Ács Vincéné Zwickl Ilona temetése (régi) 
 

Kedd Szír Szt. Efrém diakó-

nus és egyháztanító – 

e 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† Erzsébet és Ernő szülők, nagyszülőkért 
 

Szerda 
 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

élő és † családtagokért 
 

Csütörtök Szt. Barnabás apostol 

– E 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† József férj, édesapa, nagyapa, dédapáért 
 

Péntek 

 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† Erzsébet és István szülőkért, valamint † hozzá-

tartozókért 
 

Szombat Páduai Szt. Antal ál-

dozópap és egyházta-

nító – E 

17.40 

18.00 

 

Jézus Szíve ájtatosság 

élő családtagokért 
 

Vasárnap 
KRISZTUS SZENT 

TESTE ÉS VÉRE - 

ÚRNAPJA – FÜ 

8.00 

 

10.00 

18.00 

† Barnabás felnőtt gyermekért és † családtag-

okért 

pro populo 

† Kaiser Teréz és † Szabó Elemér szülőkért 
 

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

•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! 

• Szombaton (június 13.) szeretettel csatlakozunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

világméretű szentségimádásához, és az előző évhez hasonlóan az Úrnapja vigíliáján 17.00 



órától a szentmise kezdetéig szentségimádási órát tartunk templomunkban. Aki tud, re-

gisztráljon/jelentkezzen az interneten is https://corpusdomini.iec2020.hu oldalon. 

• Vasárnap (június 14) 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. Felkérem az oltárdíszítőket a négy körmeneti oltár elkészíté-

séhez, a PTT tagjait pedig az aktív részvételre. 

• 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! 

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

A mi Urunk, Jézus Krisztus, kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő 

ereje legyen mindnyájunkkal az előttünk álló héten! 

Bodó Zoltán plébános 

Az MKPK közleménye 

Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási 

korlátozások és országosan lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy a Ma-

gyar Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit mó-

dosítsa. 

1. A 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltakat, miszerint a vasárnapi 

szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk és lehetővé tesszük az általános 

feloldozást, 2020. június 14-től, Úrnapjától kezdődően általánosan visszavonjuk, hacsak az ille-

tékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az 

általános morális elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg 

testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik. 

2. A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes 

megyéspüspökök továbbra is az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmé-

nyek és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek majd. 

3. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük a vo-

natkozó állami előírásokat. 

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes. 

Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és 

imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az 

élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.  

Budapest, 2020. június 3. 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

https://corpusdomini.iec2020.hu/

