
HIRDETÉSEK 

2020. június 14 – 21. 
 

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 
 

Hétfő Árpád-házi Boldog Jo-

lán szerzetesnő – E 

6.50 

7.00 

Jézus Szíve Litánia 

† Kettlewell Zsuzsa édesanyáért 
 

Kedd 

 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† Kálmán és Gizella szülőkért, valamint † Fride-

rika és Gizella testvérekért 
 

Szerda 

 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

Albertzky, Lévai, Raisz és Andó családok † tagja-

iért 
 

Csütörtök 

 

17.40 

15.00 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

Dr. Resch István Béla temetése 

Kollmann család † tagjaiért és két vejükért 
 

Péntek 
JÉZUS SZENT SZÍVE 

– FÜ 

17.00 

17.40 

18.00 

SZENTÓRA 

Jézus Szíve ájtatosság 

Rózsafüzér-társulat élő és † tagjaiért 
 

Szombat 

A Boldogságos Szűz 

Mária Szeplőtelen Szí-

ve – E 

17.00 

 

17.40 

18.00 

 

Kovács Krisztián – Szarka Klaudia házasságköté-

se 

Jézus Szíve ájtatosság 

† László és Vilma szülőkért, valamint † László és 

Mária gyermekeikért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 12. VASÁR-

NAP 

8.00 

10.30 

18.00 

† Alajos férj, édesapa, nagyapáért 

† Szabó és Horony szülők, nagyszülőkért 

† Jenő férj, édesapáért, valamint Paula és Frigyes 

szülőkért 
 

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

• Vasárnap (június 14.) 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 előtti téren.  

• Pénteken (június 19.) Jézus Szentséges Szíve főünnepe. A Jézus Szíve Családja 17.00 óra-

kor szentségimádási órát tart templomunkban, utána szentmise. 



• 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! 

• Június 28-án (vasárnap) délután 16.00 órakor emlékezünk meg szentmise keretében Szent 

László királyunkról. A szentmisét városunk vezetőiért, a fegyveres testületek és a katasztrófavéde-

lem tagjaiért Böcskei Győző a Győri Székesegyház plébánosa, ezüstmisés lelkipásztor mutat-

ja be, ezt követően a Szent László szobornál megemlékező koszorúzási ünnepséget tartunk 

városunk elöljáróival, ahol ünnepi beszédet mond Zsódi Viktor SchP igazgató. 

• A hitoktatóink jóvoltából az idei nyáron is megszervezzük a plébániai napközis tábort. 

Ezzel szeretnénk egy kicsit segíteni azon szülőknek, akik nem vagy nehezen tudják megoldani 

gyermekük felügyeletét a vakáció idején. A táborba a kisiskolásokat (1-4. évfolyam) várjuk 

2020. július 27 és 31 között reggel 8 órától 16.00 óráig. Jelentkezni június 30-ig lehet a hit-

oktatóknál vagy a plébánián hivatali időben. A tábor költsége 10.000 Ft, mely a háromszori ét-

kezést is tartalmazza (tízórai, ebéd, uzsonna). 

• Bár a karantén már lényegesen enyhült, ennek ellenére felnőtt katekézisünket most már 

csak szeptemberben folytatjuk. 

• Felhívom a kedves testvérek figyelmét, hogy a második félévben még több lehetőség van 

hétköznapi szentmisék mondatására. 

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

Az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztus Urunk áldása kísérjen bennünket az előt-

tünk álló héten! 

Bodó Zoltán plébános 


